
 

 

 

ESG-betyg på den svenska 

fondmarknaden  

En jämförande studie av etiska och traditionella Sverigefonder 

Författare:  Sandra Gimbergsson 

                         Sanna Kårebrand 

 

Handledare:    Rickard Olsson 

 
 

 

 

Student 

Handelshögskolan 

Vårterminen 2015 

Examensarbete, 30 hp 

 



 

 

Sammanfattning 

Problembakgrund: idag finns ett hundratal etiska fonder där investerare kan välja att 

placera sina pengar och under de senaste åren har intresset för att investera ansvarsfullt 

ökat enormt. Det finns ingen formell definition av vad en etisk fond är, och därmed kan 

det vara svårt att skilja en etisk fond från en traditionell fond. Ett mått på hur väl företag 

jobbar med etik speglas i deras ESG-betyg. ESG står för Environmental, Social och 

Governance och används för att bestämma hur hållbara och ansvarstagande företag är. 

Det faktum att det inte finns någon formell definition av vad en etisk fond innebär, 

väcker funderingar kring ifall det finns en skillnad i ESG-betyg mellan etiska och 

traditionella Sverigefonder. 

Problemformulering: finns det någon skillnad i ESG-betyg gällande miljö och 

mänskliga rättigheter mellan traditionella Sverigefonder och etiska Sverigefonder?  

 

Syfte: studiens huvudsyfte är att undersöka huruvida det finns någon skillnad mellan 

etiska Sverigefonder och traditionella Sverigefonder gällande ESG-betyg. Studiens 

första delsyfte är att undersöka huruvida det finns någon skillnad mellan etiska 

Sverigefonder och traditionella Sverigefonder gällande E-betyg och S-betyg. Studiens 

andra delsyfte är att undersöka huruvida positiv och negativ screening påverkar etiska 

fonders ESG-betyg. Studiens tredje och sista delsyfte är att undersöka huruvida det 

existerar ett agentproblem mellan investerare och fondbolagen på den svenska 

fondmarknaden. 

 

Teori: koncept vi använt oss av är etiska fonder, Corporate Social Responsibility, 

Socially Responsible Investments, ansvarsfullt företagande samt agentteorin. Vi redogör 

även för tidigare empirisk forskning inom området där liknande studier har utförts på 

den globala marknaden.  

Metod: denna studie har genomförts med en kvantitativ metod, ett positivistiskt synsätt 

och ett deduktivt angreppssätt. Dessa ansågs vara de mest lämpade utifrån studiens 

syfte. 130 Sverigefonder, varav 96 traditionella och 34 etiska fonder, har använts för att 

göra hypotestester samt regressionsanalyser i Minitab.  

Empiri & Analys: resultatet visar att det finns en signifikant skillnad i ESG-betyg 

mellan traditionella Sverigefonder och etiska Sverigefonder. Etiska fonder har högre 

ESG-betyg än traditionella fonder. Vidare visar studien att positiv screening har en 

positiv påverkan på etiska fonders ESG-betyg.  

Slutsats: vår slutsats är att etiska fonder investerar i mer ansvarsfulla företag än 

traditionella fonder då dessa fonder uppvisar ett högre ESG-betyg. Utifrån studiens 

resultat dras även slutsatsen att det inte existerar något agentproblem mellan investerare 

och fondbolag på den svenska fondmarknaden gällande fondens grad av etik. 
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1. Inledning 
I den inledande problembakgrunden redogörs för det faktum att etiska fonder har ökat 

under de senaste åren samt att det blivit alltmer populärt att investera ansvarsfullt. 

Bakgrunden omfattar även en förklaring av svårigheterna med att definiera etik samt 

att dessa svårigheter har konsekvenser för klassificeringen av etiska fonder. Detta 

eftersom det är svårt att veta hur pass etiska fonder verkligen är. Utifrån denna 

bakgrund följer ett problematiserande avsnitt som förklarar studiens sammanhang. 

Inledningen avslutas med en precisering av problemformulering, syften och slutligen 

avgränsningar, vilka utgör ramen för genomförandet av studien.   

 

1.1 Problembakgrund 
Fenomenet etiska investeringar har funnits sedan 1700-talet och idag finns ett hundratal 

etiska fonder där investerare kan välja att placera sina pengar (Lennartsson, 2011, s. 1). 

Under de senaste åren har intresset för att investera ansvarsfullt ökat enormt 

(Renneboog et al., 2008, s. 1723), och ansvarsfulla investeringar innebär att ta hänsyn 

till kommande generationer genom att nå en långsiktigt hållbar utveckling. Fondbolagen 

ställer krav och tar hänsyn till de företag de investerar i, där faktorer som mänskliga 

rättigheter, miljö, arbetsmiljöfrågor och god affärsetik ofta står i fokus (Fondkollen, 

2014). Att få så hög avkastning som möjligt är inte etiska fonders högsta prioritet, utan 

fokus ligger snarare på att ge investerare en möjlighet att investera i företag som speglar 

deras specifika värderingar och etiska ståndpunkter (Kreander et al., 2005, s. 1466). 

Joakim Sandberg (2008, s. 16) anser att den sociala medvetenheten har ökat när det 

kommer till etiska investeringsbeslut, av den enkla anledningen att privatpersoner blir 

mer och mer involverade i investeringsprocessen.  

Etik är ett väldigt omdiskuterat ämne inom den finansiella sektorn. Termer som 

Principles for Responsible Investments, Corporate Social Responsibility och Socially 

Responsible Investing har på senare år diskuterats allt mer frekvent, i en tid då socialt 

ansvarstagande blivit mer och mer populärt (Dee Geer & Trollestad, 2009, s. 7). Senast 

i mars 2015 valde Sveriges regering att avsluta sitt tio år långa militära samarbete med 

Saudiarabien med motivet att landet kränker mänskliga rättigheter (Fair Finance Guide, 

2015). I stort sett alla företag blir allt mer miljömedvetna och genomför stora 

investeringar i etiska projekt i hopp om att locka fler investerare (Lewis & Juravle, 

2010, s. 492). Detta har lett till ökade krav gällande marknadsföring av etiska fonder. 

Etiska Nämnden för Fondmarknadsföring (ENF) skärpte under 2009 kraven för 

marknadsföring av etiska fonder (Fondbolagens Förening, 2009). Dessa innebär i korta 

drag att fondbolaget i fråga måste ha en väl definierad process för att välja ut och 

kontinuerligt följa upp sina placeringar samt att större krav ställs på vilka företag som 

får ingå i en etisk fond (Fondbolagens förening, 2009). 

De Bondt och Thaler (1994, s. 4) skriver att de traditionella teorierna om rationalitet 

bland investerare borde ifrågasättas då bland annat moraliska faktorer kan influera 

investeringsbesluten. De övergripande tendenserna visar att investerare överger den 

traditionella teorin om rationellt handlande för att istället väga in mer moraliska 

aspekter i sina investeringsbeslut. Investerare som väljer etiska fonder, föredrar en 

investering som inte bara fokuserar på finansiell prestation (Michelson, et al., 2004, s. 

2). Det är denna ökning som lett till att det idag finns en uppsjö av etiska fondalternativ 

(Kreander et al., 2005, s. 1466; Lewis & Juravle, 2009, s. 484). En investerare som 

önskar placera sina pengar etiskt har således ett flertal alternativ att välja på. I vilken 
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mån dessa fondalternativ är mer etiska än de traditionella alternativen finns dock ingen 

klargörelse kring, vilket är någonting som kan resultera i både förvirring och konflikt 

(Statman, 2000, s. 30). Oklarheter gällande skillnaden mellan etiska och traditionella 

fonder kan ge upphov till ett, inom finansiering, mycket känt problem; agentproblemet 

(Jensen & Meckling, 1976). Agentproblemet utgörs av en konflikt mellan investerare 

och fondbolag, vilket bottnar i att parterna har divergerande intressen (Chevalier & 

Ellison, 1995, s. 1). 

Tidigare forskning undersöker hur de moraliska aspekterna minskar 

investeringsalternativen (Hofmann et al., 2007, s. 12). Vidare finns det även forskning 

som menar att det finns en avvägning mellan valet av vinstmaximering och valet av att 

lägga till sociala aspekter och att detta påverkar avkastning och risk (Hallerbach et al., 

2004, s. 518). Detta har lett till en het diskussion kring huruvida investerare väljer bort 

en del av sin avkastning till förmån för moraliska aspekter. Detta förklaras av Cowton 

(2004, s. 249) som menar att det inte är avkastningen som är av störst betydelse när man 

investerar med samvetet. Lars G Hassel, nuvarande rektor vid Handelshögskolan Umeå 

Universitet, anser att fondförvaltarna blir bättre och bättre på att ställa etiska krav men 

att dessa krav ofta står i konflikt med avkastningskravet och att fonderna måste välja 

mellan dessa (Sundkvist, 2012, s. 32). Jonas Nilsson (2008, s. 82) har i sin 

doktorsavhandling kommit fram till resultatet att SRI-investerare integrerar och 

utvärderar både finansiell prestation och icke-finansiella aspekter när det kommer till 

beslutet att investera i etiska fonder.  

Uttrycket ESG står för Environmental, Social and Governance och omfattar kriterier 

gällande bland annat socialt ansvar, miljöfrågor och mänskliga rättigheter 

(Fondbolagen, 2015, s. 18). Vikten av ESG-faktorer har under de senaste åren 

uppmärksammats allt mer och idag har dessa en betydande roll i samband med 

företagsvärdering (Bassen & Kovacs, 2008, s. 182). Så kallade ESG-betyg används för 

att bestämma hur hållbara och ansvarstagande företag, institutioner och ibland även hela 

länder är (MSCI, 2015). Genom att jämföra dessa kan man som investerare avgöra om 

dessa uppfyller ens etiska krav. Folksam, som är en av de större institutionella ägarna i 

svenska börsbolag (Folksam, 2014, s. 3), publicerar årliga ESG-betyg för alla svenska 

börsnoterade företag, med fokus på miljö och mänskliga rättigheter. Miljöbetyget 

benämns som E-betyg och betyget för mänskliga rättigheter benämns som S-betyg. 

Folksam står själva bakom de betyg de publicerar, men baserar dessa på rapporter från 

GES Investment Services (Folksam, 2014, s. 9), vilka i sin tur gör egna 

betygsbedömningar.  

Ett nytt, viktigt perspektiv att ta hänsyn till är Social Responsible Investment (SRI) 

(Chou et al., 2008, s. 1397). Med SRI avses den finansiella investeringsprocess som tar 

hänsyn till sociala och hållbara aspekter (Escrig-Olmedo et al., 2010, s. 444). Den 

ökande sociala medvetenheten hos investerare samt det förbättrade miljöarbetet från 

företag bidrar till att SRI-fonder kommer att fortsätta växa (Renneboog et al., 2008, s. 

1740). Enligt Morningstar (2015) finns det, den 25 februari 2015, 25 etiska 

Sverigefonder, medan det totala antalet Sverigefonder som säljs på den svenska 

marknaden uppgår till 175 stycken. Det finns dock ingen formell definition av vad en 

etisk fond är (Allt om Spara, 2013). Liljeheden (2014) menar att godtyckligheten i 

uttryck som hållbar gör det svårt att avgöra huruvida en fond är etisk eller ej, och att 

detta leder till en subjektiv bedömning. Samtidigt belyser Liljeheden (2014) att det finns 

en rad olika aspekter av etik såsom miljövänlighet, mänskliga rättigheter och socialt 

ansvarstagande, vilket försvårar denna bedömning ytterligare. Det faktum att det inte 
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finns någon formell definition av vad en etisk fond är, väcker funderingar kring ifall det 

finns en skillnad i aktieinnehavet i etiska fonder och traditionella fonder. 

 

1.2 Problemdiskussion 
Under de senaste 20 åren har flertalet studier undersökt skillnader i finansiell prestation 

mellan etiska och traditionella fonder (Utz & Wimmer, 2014, s. 13). Trots att ESG-

betyg har mätts av ett flertal företag, finns det väldigt lite forskning kring hur pass 

etiska traditionella fonder är (Utz & Wimmer, 2014, s. 74). Det finns en mängd studier 

(Bauer et al., 2005; Brammer et al., 2006; Bauer et al., 2006; Edmans, 2011; Guerard, 

1997; Hamilton et al., 1993; Hong & Kacperczyk, 2009; Kurtz & DiBartolomeo, 1996; 

Luck & Pilotte, 1993; Mˇanescu, 2011; Renneboog et al., 2008; Statman & Glushkov, 

2008) som mäter etiska fonders finansiella prestation, men de belyser oftast inte att 

etiska fonder, förutom att generera en acceptabel avkastning, också strävar efter ett 

annat mål; att följa de etiska principerna (Utz & Wimmer, 2014, s. 2). Capelle-Blancard 

och Manjon (2012, s. 240) skriver att det endast är ett fåtal vetenskapliga artiklar som 

ens reflekterar över detta mål.  

Med tanke på avsaknaden av en formell definition av vad som skiljer en etisk fond från 

en traditionell fond uppstår funderingar kring huruvida etiska fonder är en produkt som 

företag marknadsför för att generera vinst till dem själva, istället för att tillgodose 

investerarnas moraliska behov. Dee Geer och Trollestad (2009, s. 8) skriver att 

drivkrafterna för ett etiskt ansvarstagande bör grunda sig i att det gynnar människan och 

den mänskliga tillväxten. Watson (2011) beskriver i sin studie ”Ethical and socially 

responsible investment funds” problemet i att många investerare blir lurade att köpa 

finansiella tjänster och produkter utan att veta vad det är de egentligen köper. Det finns 

därmed skäl att misstänka att beteckningen Socially Responsible Investment är ett 

verktyg för marknadsföring snarare än en garanti för att företagen verkligen rättar sig 

efter etiska principer (Utz & Wimmer, 2014, s. 2). Om så är fallet finns anledning att 

misstänka att det existerar ett agentproblem på fondmarknaden då investerare som 

ämnar investera i etiskt ansvarstagande fonder inte kan lita på att fondbolagen agerar i 

enlighet med investerarens etiska krav (Chevalier & Ellison, 1995, s. 1).  

Bland investerare med hållbarhetsfokus är ”Social screening” den mest använda 

metoden för att välja ut företag att investera i (Social funds, 2015). Processen innebär att 

investeraren ifråga väljer ut ett antal kriterier som ett företag måste uppfylla för att detta 

ska vara av intresse att investera i (Fairtrade Center, 2008). Själva urvalsprocessen kan 

sedan utföras genom antingen positiv screening eller negativ screening, där den 

förstnämnda innebär att personen väljer ut ett antal önskvärda egenskaper och sedan 

letar aktivt efter företag som uppfyller dessa (Kempf & Osthoff, 2007, s. 909). Negativ 

screening, å andra sidan, innebär att man identifierar icke önskvärda egenskaper och 

kriterier, och sedan aktivt exkluderar företag som dessa stämmer in på när man 

konstruerar sin portfolio (Kempf & Osthoff, 2007, s. 909). Detta kan exempelvis 

innebära att man väljer bort företag med kontroversiell verksamhet, såsom tobak, vapen 

och pornografi. Negativ screening, att aktivt exkludera vissa företag, är en vanligare 

metod än positiv screening för SRI-fonder (Borgers, 2014, s. 75).  

År 2012 startade Sveriges Konsumenter initiativet Fundwatch i syfte att undersöka de 

svenska fondbolagens grad av socialt ansvarstagande (Sveriges Konsumenter, 2013, s. 

1). Studien gjordes genom att ta fram de 50 mest kontroversiellt ansedda företagen i 

världen, som antingen svartlistats av europeiska fondbolag eller på annat sätt bevisats ha 
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allvarliga missförhållanden kopplade till verksamheten, och enligt Sveriges 

konsumenter (2013, s. 1) var två av de 50 företagen svenska; TeliaSonera och Lundin 

Petroleum. I nästa steg undersöktes alla svenska fondbolag för att se vilka som hade 

investerat i något av de 50 företagen, och hur stor del av den totala portfolion som 

utgjordes av aktier i kontroversiella företag (Sveriges Konsumenter, 2013, s. 1). 

Resultatet visade enligt Sveriges Konsumenter (2013, s. 2) att ett antal svenska 

fondbolag investerar i uppåt 30 av dessa företag. Enligt uppgifter från Fair Finance 

Guide (2015) investerar svenska fondbolag och banker idag över en miljard SEK i 

företag som exporterar vapen till Saudiarabien. Detta är intressant ur flera aspekter, och 

indikerar att det finns skäl att undersöka den svenska fondmarknaden närmare. 

Borgers (2014, s. 70) har i sin doktorsavhandling identifierat fonders etiska 

ansvarstaganden genom att undersöka vissa egenskaper hos företag.  Denna 

identifiering visar att företag kan anses etiska på vissa områden men icke-etiska på 

vissa. Studier som jämfört aktieinnehav hos etiska fonder och traditionella fonder på 

den utländska marknaden har rapporterat att etiska fonder i genomsnitt har lägre 

innehav i företag som anses oansvariga och att dessa fonder har ett större innehav av 

företag som har höga betyg i socialt ansvarstagande jämfört med traditionella fonder (Di 

Giuli & Kostovetsky, 2014; Kempf & Osthoff, 2007). Borgers (2014, s. 87) har dock 

funnit empiriskt bevis på att det existerar traditionella fonder i USA som har mindre 

innehav i kontroversiella företag och har större innehav i företag med högre ESG-betyg 

än SRI-fonder. Detta skulle troligtvis få konsekvenser för fondhandeln om det visade 

sig att liknande resultat visas på marknaden i Sverige.  

Med detta som bakgrund känns det relevant att studera den faktiska skillnaden mellan 

etiska och traditionella fonders aktieinnehav. Denna typ av studie har genomförts på den 

amerikanska marknaden av Borgers (2014), men på den svenska marknaden har det inte 

genomförts någon liknande studie. Resultatet i Borgers studie blev, som tidigare 

nämnts, att etiska fonder i genomsnitt äger färre aktier i kontroversiella företag jämfört 

med traditionella fonder, men att många traditionella fonder (mellan 10 % och 30 % 

enligt studien) har likvärdiga ansvarstagande attribut som etiska fonder utan att 

marknadsföra sig som etiska (Borgers, 2014, s. 103). Att utvärdera olika fonder utifrån 

hur de klassificerar sig själva är därför problematiskt då det utifrån resultatet i studien 

inte nödvändigtvis behöver existera någon egentlig skillnad. En annan studie inom 

området utfördes av Di Giuli och Kostovetsky (2014, s. 173), också på den amerikanska 

marknaden, vilken visar att SRI-fonder har färre aktier i företag som har en koppling till 

kontroversiella aktiviteter såsom tobakshandel, alkohol, vapenhandel än vad 

traditionella fonder har.  

Att döma av tidigare studiers resultat finns det anledning att även undersöka den 

svenska fondmarknaden. Genom att jämföra etiska Sverigefonder med traditionella 

Sverigefonder bör man kunna dra slutsatser kring huruvida begreppet etiska fonder 

enbart är ett marknadsföringsverktyg eller om dessa fonder faktiskt har ett större 

innehav av socialt ansvarstagande företag än traditionella fonder.  

1.3 Problemformulering 
Finns det någon skillnad i ESG-betyg gällande miljö och mänskliga rättigheter mellan 

etiska Sverigefonder och traditionella Sverigefonder?  
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1.4 Syfte 
Huvudsyfte: undersöka huruvida det finns någon skillnad i ESG-betyg mellan etiska 

Sverigefonder och traditionella Sverigefonder för åren 2006-2013. 

Delsyfte 1: undersöka huruvida det finns någon skillnad i E-betyg och S-betyg mellan 

etiska Sverigefonder och traditionella Sverigefonder för åren 2006-2013. 

 

Delsyfte 2: undersöka huruvida positiv och negativ screening påverkar etiska fonders 

ESG-betyg.  

 

Delsyfte 3: undersöka huruvida det existerar ett agentproblem mellan investerare och 

fondbolag på den svenska fondmarknaden. 
 

1.5 Teoretiskt och praktiskt bidrag 
Globalt fokuserade studier inom detta ämne har genomförts (Borgers, 2014; 

Hirschberger et al., 2012; Kempf & Osthoff, 2008; Utz & Wimmer, 2014) men 

situationen på den svenska marknaden har ännu inte studerats. Denna studie bör därför 

ge ett teoretiskt bidrag genom att öka kunskapen inom den svenska fondmarknaden och 

ge en förståelse för skillnaden mellan traditionella fonder och fonder som klassas som 

etiska. Vidare ges även ett teoretiskt bidrag genom att se om det finns någon likhet 

mellan den svenska och den utländska marknaden gällande ESG-betyg. På ett teoretiskt 

plan ämnar denna studie att även bidra till vidare forskning kring vilka faktorer som 

påverkar etiska Sverigefonders ESG-betyg.  

 

Vidare kommer studien att ge ett praktiskt bidrag till investerare som avser göra etiska 

placeringar på den svenska marknaden. Genom att undersöka ifall det finns en skillnad i 

betyg mellan etiska och vanliga Sverigefonder, är förhoppningen att kunna ge en 

praktisk vägledning i val av fond. Genom att undersöka screeningens påverkan på ESG-

betyg hoppas vi kunna ge ett praktiskt bidrag till fondbolagen kring huruvida screening 

ökar fondens etiska ansvarstagande. Slutligen, en avsikt med studien är att ge ett 

praktiskt bidrag både till investerare och fondbolag genom att bistå med information 

gällande förekomsten av agentproblem på den svenska fondmarknaden.  

 

1.6 Avgränsningar 
I denna studie behandlas Sverigefonder samt de företag som fonderna investerat i under 

åren 2006 till 2013. Årliga jämförelser av betyg gällande miljö och mänskliga 

rättigheter har utförts, baserade på data från Folksam. Motivering till varför vi endast 

har valt att jämföra miljö och mänskliga rättigheter är att det är endast dessa två 

områden Folksam har valt att betygsätta. Folksam betyg baseras på betyg från GES men 

är omvandlade av Folksams experter till siffror (0-7) istället för bokstäver, vilket gör det 

lättare att jämföra betygen. Under åren 2006 framtill 2009 utförde Folksam årliga 

sammanställningar av den typ av empiriska data som vi använt oss av i denna 

undersökning, men mellan åren 2010 och 2014 har dessa sammanställningar endast 

gjorts vartannat år. Detta innebär att data gällande åren 2010, 2012 och 2014 saknas. En 

förfrågan skickades till Folksam gällande data från dessa år, med svaret att de från och 

med år 2010 valt att samla in och sammanställa data vartannat år istället för varje år. 

Det är således inte möjligt att få tag på data gällande åren 2010, 2012 och 2014. 
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De traditionella och etiska Sverigefonder som inkluderas i denna studie har valts ut med 

hjälp av Morningstar som bidragit med start- och slutdatum för alla Sverigefonder. 

Detta innebär att några fonder inte existerat under hela mätperioden då somliga startat 

efter år 2006 och vissa avslutats före 2013. Folksams rapport inkluderar de svenska 

företag som var börsnoterade på Stockholmsbörsen den 31 maj respektive år. 

Betygssättningen genomförde Folksam senare under året; under juli till september. 

Information gällande fondinnehav finns tillgängligt på Finansinspektionens hemsida 

och redovisas kvartalsvis. Vår fastställda tidpunkt för mätning är i slutet av tredje 

kvartalet (30/9) varje år på grund av att denna bäst överensstämmer med tidpunkten för 

betygssättningen. Således är de företag som omfattas av denna studie de som fonderna 

har haft investeringar i slutet av tredje kvartalet varje år.  

 

Studien syftar till att jämföra olika Sverigefonder, det vill säga fonder som enbart 

investerar i svenska företag. I studien förekommer dock Sverigefonder med ett 

marginellt innehav av utländska aktier. Då studien endast ska omfatta svenska företag 

har vi valt att utesluta de utländska företagen, och dessa är således inte inräknade i det 

vägda genomsnittet. Vidare är det enbart svenska företag som betygssatts av Folksam, 

och att inkludera utländska företag i studien hade därför varit svårt. Det finns dock 

ESG-betyg för utländska företag, vilka är framtagna av andra institutioner, men då vi 

inte kan garantera att dessa betyg är framtagna på samma sätt, mäter liknande saker och 

är i samma måttenhet som Folksams betyg, är det inte optimalt att inkludera dessa 

företag i studien. 
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2. Vetenskaplig metod 
I följande kapitel presenteras val av ämne och metod samt beskrivningar och 

motiveringar för studiens vetenskapliga utgångspunkter. De vetenskapliga 

utgångspunkterna innefattar perspektiv, kunskapssyn samt angreppssätt. Slutligen 

presenteras en redogörelse för insamlingen av den litteratur som använts samt en 

utförlig källkritik mot denna litteratur.  

 

2.1 Ämnesval 
Vi  läser civilekonomprogrammet vid Umeå Universitet med inriktning mot finansiering 

och därför föll det sig naturligt att göra en studie inom det området. Vi var tidigt inne på 

att göra en studie om etiska fonder då det blivit alltmer populärt att investera i etiska 

fonder. Det upptäcktes tidigt att det redan fanns en mängd studier på marknaden som 

jämförde finansiell prestation mellan etiska och traditionella fonder. Det fanns också en 

mängd studier om den beslutsprocess individer går igenom när de väljer mellan att 

investera etiskt eller ej. Det var med detta som bakgrund som idén med att jämföra 

ESG-betyg för de företag som etiska Sverigefonder respektive traditionella 

Sverigefonder investerar i uppkom. Vi hittade ingen liknande tidigare forskning på 

fondmarknaden i Sverige, varav vi bestämde oss för att genomföra vår studie inom 

området.  

 

2.2 Metodval 
I denna studie används en kvantitativ metod, vilket enligt Thamhain (2014, s. 4) är att 

föredra när studiens syfte är att jämföra siffror eller ge ekonomiska motiveringar. Valet 

av metod har även stöd av Eriksson och Wiedersheim-Paul (2014, s. 124) som påstår att 

en kvantitativ forskningsmetod är passande när datamaterialet består av siffror, när den 

samlas in via databaser eller register och när syftet är att se bestämda egenskaper samt 

göra en analys bestående av genomsnitt, samband och spridning. Carlsson-Reich et al. 

(2001) redogör i sin studie “Ethical Investments - Towards A Sound Theory and 

Screening Methodology” för betydelsen av kvantitativ data när målet är att mäta och 

jämföra olika företags prestation gällande miljöfrågor. Det ovan nämnda stämmer väl in 

på den studie vi vill genomföra. 

 

Kritik mot kvantitativa forskningsmetoder fokuserar främst på tre områden. Det första 

är uteslutandet av emotionella faktorer, såsom personliga värderingar och tolkningar, 

vilket kan snedvrida den empiriska datan (Bryman & Bell, 2013, s. 182). Det andra 

handlar om att respondenterna i en enkät, vilket är en vanligt förekommande 

undersökningsform inom kvantitativ forskning, kanske inte tolkar begrepp och termer i 

de ställda frågorna på samma sätt. Detta leder till att studien blir missvisande (Bryman 

& Bell, 2013, s. 182). En tredje form av kritik mot kvantitativ forskning är att det finns 

en risk att det i urvalet av respondenter existerar personer som inte är lämpliga deltagare 

i studien (Bryman & Bell, 2013, s. 182). Bryman och Bell (2013, s. 182) menar att 

individer som svarar på frågor inom områden som de inte alls är intresserade av eller 

anses vara okunniga inom, kommer generera problem för studiens validitet. Då denna 

studie bygger på sekundär data kommer inga enkäter att delas ut, vilket eliminerar 

problemen associerade med dessa. Det finns en risk att det förekommit subjektiv 

värdering från Folksams sida vid fastställandet av betygen, vilket är någonting som vi 

varit medvetna om i vår analys av denna. 
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I studien används numerisk data hämtat från Folksam, Morningstar och 

Finansinspektionen. Att använda denna typ av data, sekundär data, har många fördelar 

enligt Bryman och Bell (2011, s. 300). Sekundär datainsamling är att föredra då en 

tillfredsställande datamängd existerar och om man inte tror sig kunna generera en 

datamängd med högre kvalitet genom en egenutformad studie (Bryman, & Bell 2011, s. 

301). Carlsson Reich et al. (2001, s. 77) hävdar att det ofta är resurskrävande och svårt 

att tillförskaffa sig primär kvantitativ data som är av tillräckligt bra kvalitet för att det 

ska vara relevant att jämföra denna mellan olika parter. Då en jämförelse mellan olika 

företag är en viktig komponent i denna studie, och mängden data i detta fall är väldigt 

omfattande, anser vi att sekundär datainsamling är att föredra. Att använda sig av 

sekundär data innebär att mer fokus kan läggas på att analysera denna, jämfört med 

primär empirisk datainsamling (Bryman & Bell, 2013, s. 327). Sekundäranalys kan 

således anses vara mer tidseffektivt. Vi kommer i senare kapitel att presentera tidigare 

empirisk forskning då liknande studier har utförts och då har kvantitativ metod använts. 

Detta anser vi ytterligare stärker incitamenten att använda oss av en kvantitativ metod.  

 

Trots fördelarna med sekundär datainsamling är det viktigt att även komma ihåg 

metodens begränsningar. Faktorer som att materialet till en början är obekant, att 

datamängden ofta kan vara komplex att sätta sig in i, att kvaliteten på datamängden inte 

går att påverka samt risken för att en eller flera nyckelvariabler saknas är alla viktiga 

aspekter att vara medveten om när man analyserar sekundär data (Bryman & Bell, 2013, 

s. 329-330). Under denna studie har vi satt oss in i datamängden och försäkrat oss om 

att vi har god förståelse för hur denna tagits fram, samt konstaterat att denna data håller 

tillräckligt god kvalitet för att studien ska kunna genomföras på ett tillförlitligt sätt. 

 

2.3 Perspektiv 
Det är viktigt att ange vilket perspektiv författarna av en studie utgår från för att studera 

verkligheten (Bjereld et al., 2010, s. 17). Detta för att förhindra att läsaren applicerar sitt 

eget perspektiv vilket troligtvis inte stämmer överens med författarens perspektiv 

(Bjereld et al., 2010, s. 17). Detta styrks även av Eriksson och Wiedersheim-Paul (2014, 

s. 42) som menar att det är viktigt att ange vilket perspektiv man utgår från i sin studie 

då det kan innebära väsentliga skillnader mellan vilket perspektiv man använder sig av. 

Bjereld et al. (2010, s. 17) anser att genom att precisera perspektiv hjälper det forskaren 

att lättare orientera sig genom hela arbetet. Perspektivet som denna studie utgår från är 

investerarnas perspektiv. Detta motiveras genom att de slutsatser studien förväntas ge, 

ger störst nytta till de individer som står i valet mellan etiska och traditionella fonder. 

Studiens slutsatser förväntas även ge nytta till de fondbolag som väljer mellan etiska 

och traditionella fonder. Dessa fondförvaltare räknas in i kategorin investerare.  

 

2.4 Kunskapssyn 
I vetenskapliga sammanhang syftar uttrycket kunskapssyn i regel på verklighets- och 

vetbarhetsuppfattning (Johansson Lindfors, 1993, s. 10). Enligt Bryman och Bell (2011, 

s. 35) involverar kunskapssynen två huvudsakliga delar, epistemologi och ontologi. 

Epistemologi syftar på relationen mellan vad som kan bedömas som acceptabel kunskap 

i verkligheten medan ontologi syftar på uppfattningen om hur verkligheten är 

konstruerad (Bryman & Bell, 2011, s. 20). Huruvida verkligheten uppfattas som 

objektiv eller inte är avgörande i utformandet av forskningsstudier, då en objektiv 

verklighet innebär att empiriska studier ska kunna upprepas med identiska resultat 

(Johansson Lindfors, 1993, s. 10).  
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Generellt tillämpas två dominerande epistemologiska grundval inom 

samhällsvetenskaplig forskning och dessa är positivism och hermeneutik (Bryman & 

Bell, 2011, s. 32). Positivismen är en naturvetenskapligt inriktad teori som menar att det 

är det observerbara, det som är tillgängligt för våra sinnen, som kan räknas som giltig 

kunskap (Bryman, 1997, s. 24). Detta kan jämföras med den hermeneutiska 

kunskapssynen, där verkligheten bedöms vara subjektiv och skapas i samspel mellan 

människor (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014, s. 83). Vidare innebär en positivistisk 

kunskapssyn att kunskap tillförskaffas genom ackumulation av verifierad fakta som 

sätts in i en teoretisk struktur, och på så sätt återspeglar teorin resultaten från den 

empiriska forskningen (Bryman, 1997, s. 24). Vidare menar Lundahl och Skärvad 

(1999, s. 39) att samhällsvetenskapen ska utgå från vad som är verkligt och att slutsatser 

ska baseras på empiriskt datamaterial där det är viktigt att åtskilja fakta och värderingar.  

 

I denna studie antas en positivistisk kunskapssyn. Anledningen till detta är att studien 

syfte och ovannämnda argumenation följer en positivistisk kunskapssyn då vi i denna 

studie eftersträvar ett förklarande orsakssamband. Detta val ligger även i linje med att 

positivismen är den dominerande kunskapssynen inom kvantitativa forskningsmetoder 

(Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014, s. 83). Vi är medvetna om att vårt datamaterial 

tidigare varit föremål för värdering då den rankats och betygsatts utifrån ett antal 

variabler, och det är möjligt att det under det framtagandet antagits en annan 

kunskapssyn än positivism. Vetskapen om detta anses dock inte ha någon negativ 

påverkan på studien. 

 

Ontologiska frågeställningar kan vara hur individer uppfattar verkligheten. Man brukar 

tala om två olika synsätt, objektivism och konstruktionism (Bryman, 2012, s. 35). 

Objektivism innebär att sociala företeelser har en existens som är oberoende av sociala 

aktörer medan konstruktionism innebär att sociala företeelser skapas kontinuerligt 

genom de sociala aktörernas samspel (Bryman, 2012, s. 36).  

 

I denna studie vill vi undersöka Sverigefonders ESG-betyg och valet föll sig därför 

naturligt att ha en objektiv syn på verkligheten, då vi statistiskt vill bevisa om det finns 

en skillnad mellan traditionella och etiska fonders ESG-betyg. Därmed kan vi 

sammanfattningsvis konstatera att studien besitter en positivistisk kunskapssyn med en 

objektivt förklarande syn på verkligheten.  

 

2.5 Angreppssätt 
Det talas oftast om två olika linjer inom det vetenskapliga arbetet vid val av 

angreppssätt (Olsson & Sörensen, 2011, s. 47), där det deduktiva angreppssättet innebär 

att utgå från tidigare teorier och att granska dessa mot verkligheten, och på så sätt kunna 

dra slutsatser. Detta angreppssätt anser Olsson och Sörensen (2011, s. 48) passar bäst 

till kvantitativa metoder. Det induktiva metodsättet anses vara motsatsen till det 

deduktiva angreppsättet och innebär att studera och utgå från verkligheten för att sedan 

skapa teorier utifrån dessa upptäckter (Olsson & Sörensen, 2011, s. 48). Saunders et al. 

(2012, s. 145) samt Fejes och Thornberg (2015, s. 24) skriver att ett deduktivt 

angreppssätt utgår från teori som sedan ligger till grund för en hypotesprövning där 

hypoteserna antingen accepteras eller förkastas. Detta styrks även av Patel och 

Davidsson (2011, s. 23) som menar att fördelen med ett deduktivt angreppssätt är att 

objektiviteten antas stärkas eftersom att utgångspunkten ligger i befintlig teori. Vi har 

valt att använda oss av ett deduktivt angreppssätt då detta stämmer väl in med studiens 

syfte och då vi ska utföra hypotesprövning.  
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Vi kommer att samla in empirisk data för att sedan analysera denna data med hjälp av 

den valda teoretiska referensramen, hypotesprövning samt regressioner. Därefter 

kommer vi att acceptera eller förkasta de givna hypoteserna och, med hjälp av dessa 

samt den valda teoretiska referensramen, dra slutsatser. Dessa slutsatser syftar till att 

besvara den angivna problemformuleringen samt uppfylla studiens syfte. Tanken med 

hypoteser är att forskaren gör en empirisk undersökning för att se om hypotesen ger en 

sann bild av verkligheten (Patel & Davidsson, 2011, s. 20). De krav som ställs på en 

hypotes beskrivs av Patel och Davidsson (2011, s. 20) och innebär att hypotesen ska 

vara simpel och erhålla en bred räckvidd. Vi anser att våra hypoteser är enkla och 

kommer att täcka vanligt förekommande händelser och inte bara enskilda fall. Ett 

problem med deduktiva angreppssätt är att forskaren kan bli för koncentrerad på att 

endast bevisa teorier vilket leder att forskaren blir mindre fokuserad på vad empirin 

faktiskt säger (Fejes & Thornberg, 2015, s. 24; Patel & Davidsson, 2011, s. 23). För att 

minimera detta problem har vi använt oss av flera olika referenser för uppbyggnaden av 

den teoretiska referensramen.  

 

2.6 Litteratursökning 
Den teoretiska referensram som ligger till grund för denna studie är uppbyggd av 

mestadels vetenskapligt granskade artiklar och böcker. Vi har även använt oss av 

doktorsavhandlingar samt artiklar från hemsidor. Vetenskapliga artiklar är den 

lämpligaste och mest användbara källan inom litteratursökning (Saunders et al., 2012, s. 

84), vilket är anledningen till att dessa använts i mycket stor utsträckning under detta 

arbete. De vetenskapliga artiklarna och tidigare forskning har letats upp via databaser 

tillgängliga via Umeå Universitetsbibliotek, där de mest frekvent använda databaserna 

varit Business Source Premier, Emerald Journals och Web of Science. Litteratursökning 

har även skett via Google Scholar. Sökord som använts under insamlandet av artiklar 

och tidigare forskning är bland andra “ESG”, “ESG scores”, “ethical funds”, “ethical 

mutual funds”, “ethical investing”, “responsible investing” och “Social Resposible 

Investment”. Dessa sökord genererade ett stort antal träffar, vilket ledde till att 

kombinationer av två eller flera av sökorden ofta användes samtidigt. Detta gjordes för 

att öka graden av relevans i träffarna i förhållande till den egna studien. För att vara 

säkra på att inga tidigare uppsatsarbeten av studenter var gjorda, gjordes sökningar på 

både Diva-portalen samt Uppsatser.se.  

 

Vetenskapliga artiklar innehåller som sig bör ett stort antal referenser till tidigare 

artiklar och forskning som legat till grund för det egna arbetet. Detta innebär att det som 

läsare ofta är nödvändigt att gå ett steg längre i sökprocessen om man vill hitta de 

primära källorna till den forskning som omnämns. Detta har i denna studie gjorts i 

största möjliga mån genom att i databaserna söka på forskarnas efternamn och artikelns 

titel. På så vis har den ursprungliga studien hittats. Att prioritera att hitta den primära 

källan kändes viktigt på grund av att andrahandskällor enligt Bryman och Bell (2013, s. 

130-131) riskerar att innehålla information som på något sätt förvrängts. För att hitta 

relevant forskning om kvantitativa metoder har sökord som “quantitative research”, 

“quantitative analysis” och “secondary analysis” använts. 

 

2.7 Källkritik 
Det är av stor vikt att kritiskt granska de källor som använts i en studie (Patel & 

Davidsson, 2003, s. 64). Detta är viktigt för att kunna göra en bedömning av hur 

tillförlitlig informationen som använts är. Det är viktigt att författarna kan argumentera 
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för den litteratur som använts i studien och visa varför denna litteratur är relevant 

(Bryman & Bell, 2011, s. 114). För att uppnå tillförlitlighet i denna studie har vi använt 

oss av “de fyra kriterierna” vid val av sekundära källor. De fyra kriterierna är äkthet, 

tidssamband, oberoende samt tendensfrihet (Thurén, 2013, s. 7-8). 

 

Det första kriteriet är äkthet och det innebär att källan ska vara det den utger sig för att 

vara, det vill säga, ej förfalskad (Thurén, 2013, s. 7). Efter att ha läst en vetenskaplig 

artikel har vi gjort en bedömning gällande ifall artikelns antaganden och resultat är 

rimliga och om det finns skäl att misstänka att författarna av artiklarna har förvrängt 

resultaten. De antaganden och slutsatser vi har använt ifrån vetenskapliga artiklar har 

ansetts rimliga då det är antaganden och slutsatser som flera författare har skrivit om 

och liknande slutsatser har dragits. Detta har bidragit till ökad trovärdighet i källorna. 

Vid vissa studier som använts som källor har kvalitativ metod använts och där är det 

svårare att kontrollera huruvida de slutsatser som dragits är sanningsenliga eller inte. 

Detta på grund av att författarna gör en egen tolkning av empirin och på så sätt kan 

informationen förvrängas. Vi anser att det är svårt att kontrollera detta och har istället 

gjort en bedömning gällande ifall det resultat som framkommit verkar trovärdigt eller ej. 

Vi har strävat efter att endast använda artiklar som blivit vetenskapligt granskade då 

detta ökar trovärdigheten i artiklarna. I de fall där artiklarna inte blivit vetenskapliga 

granskade har vi använt oss av välciterade författare och där källorna har använts för 

annan forskning. Vi har även använt oss av ett fåtal artiklar från nyhetssidor och detta 

motiveras av att de har ansetts pålitliga då det antingen varit myndigheters hemsidor 

eller andra kända institutioner och företag. Dessa källor har inte använts i stor 

utsträckning och främst tagits med för att visa på aktualiteten inom området.  

 

Det andra kriteriet är tidssamband och det innebär att ju längre tid som går mellan en 

händelse och berättelsen av denna händelse, ju större risk att källan förvränger 

händelsen (Thurén, 2013, s. 7). Dock ska man ha i åtanke att det även är viktigt att 

undersöka äldre forskning (Johansson Lindfors, 1993, s. 89-90). Vi har noterat att 

samtliga vetenskapliga artiklar som använts har empiriinsamlingen och publiceringen av 

artikeln legat nära varandra i tiden. Detta bidrar till ökad trovärdighet i källorna då 

minnet inte påverkar studien lika mycket som om artikeln hade skrivits långt efter 

empiriinsamlingen. Vi har försökt att använda aktuell forskning så långt som möjligt 

vilket leder till att studien främst bygger på det som nya forskningsrön har fastställt.  

 

Det tredje kriteriet är oberoende och innebär att källan ska stå för sig själv och inte vara 

påverkad av någon annan (Thurén, 2013, s. 8). Om exempelvis information har gått i 

flera led ökar risken för misstolkning. Det kan vara problematiskt att förlita sig på 

sekundärkällor eftersom det medför en större risk att tolkningen av den ursprungliga 

texten förvrängs (Bryman & Bell, 2013, s. 130-131) Vi har sett att vissa författare till 

vetenskapliga artiklar refererar vidare till andra vetenskapliga artiklar och studier. Vi 

har i samtliga fall letat upp de refererade artiklarna och studierna för att på så sätt 

undvika att tolkningen förvrängs längs vägen. Vi har alltså i största mån gått tillbaka till 

ursprungskällorna då detta varit möjligt för att förhindra att informationen har blivit 

misstolkad. I vissa fall har detta inte varit möjligt, exempelvis då förstahandskällan inte 

varit tillgänglig. Nackdelen med att inte ha tillgång till originalkällan är att man måste 

förlita sig på den tolkning som gjorts av andra forskare. Orsaken till varför dessa källor 

ändå tagits med i studien är för att de bedöms vara relevanta för studien samt att de har 

uppfyllt minst ett av de andra kriterierna. Utöver de artiklar som blivit vetenskapligt 

granskade har, som tidigare nämnts, även vissa artiklar från nyhetssidor använts som 
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källor. Dessa källor har främst använts för att visa på aktualiteten inom området. Dessa 

källor kan anses ha lägre trovärdighet än de vetenskapligt granskade artiklarna och 

därför har vi inte använt dem i någon större utsträckning.  

 

Det fjärde kriteriet är tendensfrihet och innebär att man inte ska ha skäl till att misstänka 

att källan ger en oriktig bild av verkligheten på grund av personliga, ekonomiska eller 

andra intressen att förvränga verkligheten (Thurén, 2013, s. 8). Detta kriterium är svårt 

att bedöma då forskarnas intressen oftast inte nämns. Thurén (2013, s. 75) menar att 

vetenskapliga studier får anses ha hög tillförlitlighet. Därför anser vi att de artiklar som 

blivit vetenskapligt granskade inte ger någon oriktig bild av verkligheten och har därför 

använts i denna studie. Partiskheten anser vi är lägre för vetenskapliga artiklar än för 

artiklar på nyhetssidor. På nyhetssidor kan artiklarna vara skrivna med ett speciellt 

intresse och därmed förvränga verklighetsbilden. Detta är vi medvetna om och har 

därför begränsat användningen av dessa. 
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3. Teoretisk referensram 
I följande kapitel presenteras vår teoretiska referensram. Referensramen inleds med en 

diskussion gällande etiska fonder, Corporate Social Responsibility, Socially 

Responsible Investment, ansvarsfullt företagande samt agentteorin. Dessa inkluderas i 

referensramen på grund av att de alla har en stark koppling till studieområdet och 

därmed utgör en viktig komponent för förståelsen av studien. Vidare följer en 

redogörelse för tidigare empirisk forskning. Syftet med den teoretiska referensramen är 

att utforma en grund för vår empiriska undersökning och analysen av denna. Slutligen 

presenteras en sammanfattning över samtliga teorier, koncept och tidigare forskning.  

 

3.1 Etiska fonder 
Medias, konsumenters och investerares intresse för etik har under de senaste åren ökat 

explosionsartat (Lennartsson, 2011, s. 1). Uttrycket etik är emellertid högst subjektivt då 

det saknas en formell definition av vad som kan anses etiskt. Statman (2000, s. 30) 

påstår att diskussioner gällande etiska fonder är problematiska på grund av att dessa ofta 

blandar ihop fakta och värderingar. Enligt Sebastian Siegl, forskare vid Göteborgs 

Universitet, skulle det vara svårt att i praktiken kunna utforma en universell definition 

på grund av att “Etikbegreppet är subjektivt och en allmängiltig definition skulle behöva 

vara så övergripande att den blev intetsägande” (Lennartsson, 2011, s. 2).  

 

En gemensam nämnare för fonder som går under kategorin etiska är att dessa tar hänsyn 

till hur de företag som de investerar i agerar (Fondmarknaden, 2015). Ofta benämns 

denna typ av fonder SRI-fonder. Enligt Peifer (2013, s. 636) bör en fond, för att få kalla 

sig etisk, ägna sig åt minst en av följande aktiviteter; screening, viss grad av 

aktieägarpåverkan samt samhälleliga investeringar. Ofta delas etiska fonder in i olika 

kategorier beroende på vilket etiskt fokus fonden har, varav exempel på vanligt 

förekommande kategorier är hållbarhetsfonder, miljöfonder och ideella fonder 

(Fondkollen, 2015). 

 

Vad gäller finansiell prestation har många studier (Bauer et al., 2005; Bauer et al., 2006; 

Derwall & Koedijk, 2009; Rathner, 2013) visat att det inte finns något som tyder på att 

etiska fonder skulle vara ett sämre alternativ än traditionella fonder då deras respektive 

riskjusterade avkastning är likvärdiga. Utifrån resultaten i dessa studier verkar det inte 

finnas några bevis på att etiskt ansvarstagande har negativ påverkan på fonders 

avkastning. På grund av de många studier som redan genomförts på detta område, är 

denna studies syfte inte att ytterligare undersöka huruvida etiska fonders finansiella 

prestation är likvärdig med den finansiella prestationen för traditionella fonder. Vi anser 

dock att det är viktigt att man som läsare, för att kunna följa med i uppsatsen och ha en 

möjlighet att tolka de resultat som framkommer, har en förståelse för vad en etisk fond 

är och vad som skiljer den från en traditionell fond. 

 

3.2 Corporate Social Responsibility (CSR) 
Följande koncept inkluderas i studien på grund av att det är starkt kopplat till 

studieområdet, samt att en etisk fond underförstått bygger på att CSR behandlas i viss 

mån. CSR innebär att på ett eller flera sätt arbeta med att främja sociala och 

miljömässiga faktorer i sin verksamhet (Will & Hielscher, 2014, s. 220). Att utveckla 

policys som integrerar ansvarstagande metoder i det dagliga arbetet ingår i CSR, och 

studier har visat att företag som implementerat CSR-faktorer i sin verksamhet både 

attraherar en särskild typ av investerare samt bibehåller en dynamisk relation till dessa 
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(Peifer, 2013, s. 646). Will och Hielscher (2014, s. 223) styrker även detta påstående då 

de hävdar att en god CSR-funktion knyter starka band till aktieägare och andra viktiga 

intressenter, vilka även består under perioder präglade av ekonomiska problem.  

 

Grundsyftet med CSR är att företag vill medverka för ett bättre samhälle, hysa respekt 

för mänskliga rättigheter, behandla intressenter på ett värdigt sätt, samt vara en god 

förebild i samhället (Hellsten & Mallin, 2006, s. 396). Vidare förklarar Hellsten och 

Mallin (2006, s. 396) att begreppet CSR delvis förstås genom att företagen tar ansvar 

för de ovan nämnda områdena och delvis genom att det krävs en intern integrering av 

dessa områden i företagen. Investerare är intresserade av att veta hur väl företag möter 

deras förväntningar, det vill säga hur väl företagen jobbar med viktiga sociala aspekter 

som exempelvis miljö och mänskliga rättigheter (Hill et al., 2007, s. 166). Då 

investerare allt oftare överväger icke-finansiella aspekter har CSR fått mer 

uppmärksamhet än tidigare (Hockerts & Moir, 2004, s. 85). Att uppnå balans mellan 

intressenternas olika intressen är en svår uppgift för företagen. Europeiska 

kommissionen (2011) har beskrivit CSR som att företag ska ha en process för att 

integrera sociala och miljömässiga faktorer samt mänskliga rättigheter i deras dagliga 

arbete som gynnar dess intressenter. Detta kan innebära problem då det inte är definierat 

vilka intressenter som ska gynnas. Intressenter kan ha olika intressen, exempelvis kan 

investerare endast ha finansiell prestation som intresse medan företaget kanske bryr sig 

mer om deras sociala ansvarstagande. Detta kan leda till agentproblem, vilket kommer 

diskuteras mer utförligt i avsnitt 3.6.  

 

Som nämnts i inledningen har antalet etiska fonder blivit allt fler då intresset för att 

investera etiskt har ökat. Ökningen av antalet etiska fonder tyder på att intresset för CSR 

har ökat både från investerarens och företagens sida. Att inkluderas i en etisk fond kan 

ha en mängd olika effekter för ett företag. Trots att det inte existerar någon exakt 

definition av vad socialt ansvarstagande för ett företag är, kommer ett företag till en viss 

del uppfattas beroende på om företaget ingår eller utesluts ur en etisk fond (Brander, 

2006, s. 317). Enligt Brander (2006, s. 318) är investerare mer intresserade av att 

investera i företag som jobbar med socialt ansvarstagande och dessutom kan 

konsumenter bli påverkade av ett företags ansvarstagande. Detta syns tydligt i 

exempelvis butiker där de uppvisar ett allt bredare sortiment av ekologiska matvaror och 

produkter. Om företagen inte möter investerares förväntningar om att ta ett socialt 

ansvarstagande, kommer de förmodligen möta en del svårigheter på marknaden (Baron, 

2011, s. 9). Detta tyder på att det är viktigt för företag att jobba med CSR.  

 

Vad gäller CSR-relaterade frågor inom den finansiella sektorn skiljer de sig något från 

CSR inom andra verksamheter och sektorer (Weber et al., 2014, s. 329). Weber et al. 

(2014, s. 326-329) menar att företag inom den finansiella sektorn har mindre press på 

sig att integrera CSR i sin verksamhet jämfört med företag i andra branscher, och att de 

till följd av detta generellt är sämre på att hantera affärsetik, produktansvar och 

arbetskraftsrelaterade frågor. Det finns dock en övergripande trend av ökat CSR på 

marknaden och i samhället (Will & Hielscher, 2014, s. 220). Jo & Harjoto (2011) 

hävdar att engagemang inom CSR ökar företags värde. 

 

3.3 Socially Responsible Investments (SRI) 
SRI är en investeringsprocess som, förutom förväntad avkastning och risk, även 

integrerar sociala, miljömässiga och etiska aspekter i beslutsfattandet (Renneboog et al., 

2008, s. 1723). Fenomenet SRI har vuxit explosionsartat i popularitet under de senaste 
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åren (Jansson et al., 2011, s. 118), och enligt Renneboog et al. (2008, s. 1723) är en 

fonds finansiella prestation mindre betydelsefull för investerare som väljer att placera 

sina pengar i SRI-fonder jämfört med investerare i traditionella fonder. Mellan år 2011 

och 2013 ökade antalet hållbara investeringar i Sverige med en årlig tillväxttakt på 124 

%, vilket var den näst största nationella ökningen i Europa under den perioden då endast 

Frankrike hade en större procentuell ökning på 166 % (Eurosif, 2014, s.11). Eurosif är 

en ideell organisation som jobbar för att främja en mer hållbar finansmarknad. De 

menar att det inte finns någon universell definition vad SRI innebär men refererar till 

alla olika typer av investeringsprocesser som kombinerar investerares finansiella 

objektiv med ett socialt ansvarstagande (Eurosif, 2014).  

 

SRI kan sägas vara ett samlingsnamn för olika investeringsstrategier investerare 

använder sig av när de vill ta ett socialt ansvarstagande. Eurosif (2014) har gjort en 

klassificering av dessa strategier; normbaserad screening, bäst-i-klassen, hållbara 

temainvesteringar, exkludering, integrering, engagemang och omröstning, samt 

påverkansinvesteringar. Den omfattande mängden SRI-fonder som finns i dagens 

samhälle visar hur stark marknaden är för just SRI och med detta uppkommer verkliga 

utmaningar för framtidens SRI, i synnerhet när det kommer till standardisering och 

jämförbarhet. Därför kommer det inte som någon överraskning att uppmärksamheten 

och framförallt granskningen av SRI-fonder växer. (Eurosif, 2014).  

 

Eurosif fortsätter med att beskriva att exkludering är den vanligaste 

investeringsstrategien i Sverige och kriterierna som används inom denna strategi är 

porr, vapen, spel och tobak. Kapitalförvaltare i Sverige förutspår ett ökat intresse och 

betydelse för SRI i de närkommande åren. Nya, utvecklade marknader samt mer 

genomarbetade strategier gör att SRI kommer att bli ännu mer vanligt. Idag är det fler 

och fler institutioner i Sverige som har insett fördelarna med SRI på både kort och lång 

sikt och därför förutspås att SRI kommer bli en naturlig del i investeringsprocessen i 

framtiden (Eurosif, 2014). De företag och organisationer som Eurosif har intervjuat 

menar att det är efterfrågan från institutioner som kommer påverka SRI att växa i den 

närmsta framtiden. Detta följt av yttre påverkan från media, NGOs och fackföreningar 

(Eurosif, 2014). 

 

The United Nations Environmental Programme (UNEP) har initierat sex principer inom 

SRI i syfte att klargöra vad SRI innebär, och genom att skriva under på dessa sex 

principer har över 400 företag lovat att följa dessa (Jansson et al., 2011, s. 118). 

Principerna lyder som följer; 1) Integrera ESG i analys och processer, 2) Vara aktiva 

ägare, 3) Vara transparenta gällande ESG-frågor, 4) Främja acceptans och 

implementering av alla sex principer inom investeringsbranchen, 5) Effektivisera 

implementeringen av principerna och 6) Rapportera framsteg inom SRI-implementering 

(Jansson et al., 2011, s. 118). 

 

Screening är ett viktigt koncept inom SRI. Detta är ett grundläggande verktyg för 

investerare och fondbolag när dessa ska utvärdera investeringsbeslut. Urvalsprocessen 

för att investera omfattar som ovan nämnts ofta screening, där företag sorterar ut eller 

bort företag utifrån olika kriterier (Capelle-Blancard & Monjon, 2014, s. 498). Capelle-

Blancard och Monjon (2014, s. 499) identifierar fyra kategorier av kriterier som ofta 

används under screening; Environmental, Social, Governance och Controversial 

Business Involvement. Beroende på om kriterierna är önskvärda (hållbarhetsarbete, 

förnybar energi, sjukvård etcetera) eller icke önskvärda (såsom brott mot mänskliga 
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rättigheter, miljöfarliga utsläpp eller kontroversiell verksamhet) väljs företag aktivt bort, 

så kallad negativ screening, eller aktivt in, positiv screening, för att uppnå ett önskat 

fondinnehav (Capelle-Blancard & Monjon, 2014, s. 499; Renneborg et al., 2008, s. 

1728). I sin studie “The Performance of Socially Responsible Funds: Does the 

Screening Process Matters?” kommer Capelle-Blancard och Monjon (2014, s.514) 

fram till att negativ screening påverkar fondens finansiella prestation negativt, jämfört 

med positiv screening som inte verkar ha någon negativ påverkan på den finansiella 

prestationen. Vidare anses detta ligga i linje med ”Modern Portfolio Theory” av 

Markovitz med motiveringen att positiv screening inte påverkar diversifieringen i en 

portfolio i lika hög grad som negativ screening gör (Capelle-Blancard & Monjon, 2014, 

s. 515). 

 

Det finns ett flertal företag som jobbar med att betygsätta och värdera hur bra företag är 

på att jobba för ett ansvarsfullt företagande. Som nämnts i problembakgrunden är 

Folksam och GES Investment Services två företag som ger ut rapporter där de 

betygsätter hur bra företagen jobbar mot ett mer hållbart samhälle. GES Investment 

Services är Nordens ledande forsknings- och tjänsteleverantör inom ansvarsfulla 

investeringar (Nasdaq, 2015). Indexen de ger ut omfattar de ledande företagen och 

bedöms genom hur väl de uppfyller kriterier såsom miljö, socialt ansvar och 

bolagsstyrning (Nasdaq, 2015). Eurosif påpekar att granskningen hos SRI växer och de 

index och rapporter som Folksam och GES producerar är viktiga för alla intressenter. 

För denna studie bygger vårt datamaterial på betygen som Folksam tagit fram och 

därför följer en utförligare beskrivning i nästa avsnitt.  

 

3.4 Ansvarsfullt företagande enligt Folksam 
Folksams koncept ansvarsfullt företagande har vi valt att ta med i vår teoretiska 

referensram eftersom detta utgör grunden för vårt datamaterial. Vi anser att det är 

viktigt att redogöra för detta koncept då det hjälper läsaren att skapa en förståelse för 

ursprunget till de empiriska datamaterialet. Folksam har för sjätte året tagit fram index 

för ansvarsfullt företagande och syftet med dessa index är att påverka många viktiga 

frågor som kan gynna företagens resultat (Folksam, 20154. De frågor Folksam har 

fokuserat på är miljö och mänskliga rättigheter och genom att göra en årlig, offentlig 

granskning hoppas Folksam få svenska företag att prioritera dessa frågor och inspireras 

av andra företag som fått bättre resultat (Folksam, 2014). Dessa index kan hjälpa företag 

att förbättra sitt hållbarhetsarbete genom att beräkna och värdera strategier, 

kommunikation och prestanda med kunder, anställda, ägare samt intressenter (Folksam, 

2014). Med hjälp av dessa index kan man jämföra, inom och mellan branscher, 

kvaliteten i företags hållbarhetsarbete. Ansvarsfullt företagande är ett resultat av den 

kultur som genomsyrar företaget samt ett genuint engagemang för långsiktig hållbarhet 

(Folksam, 2014).  

 

Folksam (2014) menar att miljöintresse och sociala frågor är något som i allt högre grad 

påverkar de beslut som institutioner och enskilda personer fattar, både i egenskap av 

konsumenter och investerare. I kundundersökningar gjorda av Folksam (2014) visade 

det sig att kunder värdesätter social och miljömässig hänsyn vid investeringsbeslut. Det 

är på grund av detta som Folksam beslutade sig för att analysera företagens kvalité inom 

hållbarhetsarbetet och noggrant undersöka alla företag som är noterade på 

Stockholmsbörsen OMX (Folksam, 2014).  Folksams index för ansvarsfullt företagande 

fokuserar på företags beredskap att hantera risker angående miljö och mänskliga 

rättigheter. Dessa index bygger på offentlig information från årsredovisningar, hemsidor 
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och hållbarhetsredovisningar (Folksam, 2014). Även media, internationella 

organisationer samt myndigheter används för att identifiera information som motsäger 

det material företagen själv har producerat.  

 

Som tidigare nämnts, fokuserar Folksams index för ansvarsfullt företagande på miljö 

och mänskliga rättigheter. Analysen gällande miljö fokuserar på företagens beredskap 

att hantera de miljörisker som finns inom verksamheten (Folksam, 2014). Folksams 

analys gällande miljö är uppdelad i två delar; generell bedömning av 

miljöledningssystem samt styrning av väsentlig direkt eller indirekt miljöpåverkan. Den 

första delen analyseras med hjälp av fem kriterier; miljöpolicy och planer, 

ledningssystem och organisation, extern certifiering, miljöredovisning samt 

leverantörsstyrning (Folksam, 2014). Dessa kriterier innebär enligt Folksam (2014) att 

man gör en värdering av företagets generella ambitionsnivå gällande miljöarbetet där 

proaktiva ambitioner uppmuntras. Vidare utvärderas i vilken utsträckning 

ledningssystem är implementerat i företaget samt om det är certifierat mot en passande 

standard (Folksam, 2014). Slutligen bedöms kvaliteten i miljöredovisningen samt i 

vilken grad leverantörer omfattas av ledningssystemet. Den andra delen analyseras med 

hjälp av tre kriterier; utsläpp av växthusgaser, energianvändning samt 

verksamhetsspecifika kriterier (Folksam, 2014). Dessa kriterier innebär enligt Folksam 

(2014) att de gör en utvärdering som avspeglar företagens miljöprestanda. Analysen 

gällande mänskliga rättigheter fokuserar på företagens beredskap att hantera de risker 

som är kopplade till mänskliga rättigheter (Folksam, 2014). Folksams analys gällande 

mänskliga rättigheter är uppdelad i tre delar; anställdas rättigheter, företaget i samhället 

samt mänskliga rättigheter i leverantörskedjan. Den första delen, som innehåller hälsa 

och säkerhet, diskriminering, associationsfrihet, arbetstid och löner, barnarbete samt 

tvångsarbete, representeras av de anställda (Folksam, 2014). Den andra delen, som 

innehåller verksamhetsrelaterat socialt ansvar och korruption, analyserar företagets 

påverkan på samhället (Folksam, 2014). Den sista delen, som innehåller uppförandekod, 

ledningssystem och koder samt redovisning, representeras av leverantörerna och 

utvärderar företagens redovisning av hur man aktivt ingriper för att främja mänskliga 

rättigheter (Folksam, 2014).  

 

De ESG-betyg som tas fram av Folksam mäter enbart miljö och mänskliga rättigheter, 

trots att det enligt oss finns ett flertal ytterligare aspekter som bör tas hänsyn till för att 

ge en rättvisande bild av hur pass etiska företag är. Vi anser att detta kan leda till att de 

ESG-betyg som Folksam ger ut kan ge en ofullständig bild av hur ansvarsfulla företagen 

är. Betygsskalan sträcker sig från 0 till 7, där 0 utgör det lägsta betyget, medan 7 utgör 

det högsta. Folksam specificerar inte vad respektive siffra betyder, utan visar endast hur 

ansvarfulla företagen är i förhållande till andra företag. Betydelsen av respektive betyg 

framgår inte och det finns heller inga uttalade kriterier eller mål för vad som krävs för 

att få ett särskilt betyg. Enligt vår mening innebär detta att betyget i sig inte säger något 

om hur pass etiska företagen är, utan kan endast användas för att jämföra olika företags 

grad av etik.  

 

Målet för aktörer som betygssätter företag är att förhindra förekomst av 

informationsasymmetri mellan företag och investerare genom att bistå med tillförlitlig 

information med hög validitet (Chatterji & Toffel, 2010, s. 917). Innan GES 

betygssätter företag utförs en grundlig analys vilken bland annat omfattar internationella 

normer för miljöarbete (Olsson, 2007, s. 3). GES är även objektiva i urvalet av företag 

som betygssätts, vilket enligt Olsson (2007, s. 3) är en styrka hos dessa. Orlitzky et al. 
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(2003) och Dixon-Fowler et al. (2012) uttrycker kritik mot ESG-betyg i sina respektive 

studier då de anser att bristen på konsistenta ESG-betyg är en orsak till att tidigare 

studier har fått olika empiriska resultat. GES Investment Services ansågs dock under 

2006 vara en av de tre främsta betygssättande institutionerna i Europa (Seminova, 2010, 

s. 18), vilket adderar trovärdighet till de betyg som de sätter. 

 

GES betyg baseras på information från icke statliga organisationer, 

företagsundersökningar, media samt från internationella nätverk av analytiker 

(Semenova, 2010, s. 18). Underlaget för betygssättandet aggregeras och genom att ta 

hänsyn till den information som finns tillgänglig sätts ett företagsspecifikt betyg, vilket 

sträcker sig mellan A och C (Semenova, 2010, s. 18). I nästa steg konverteras betygen 

till numeriska, industrispecifika betyg och dessa sträcker sig mellan 0 och 6 (Semenova, 

2010, s. 19). 

 

3.5 Agentteorin 
Agentteorin är en välkänd teori inom såväl ekonomi som sociologi, där ordet agent 

syftar på en förbindelse mellan två parter (Shapiro, 2005, s. 263). Enligt Huhmann och 

Bhattacharyya (2005, s. 309) är agentteorin en av de viktigaste teorierna inom 

finansiering, och teorin uppmärksammades för första gången av Jensen och Meckling 

(1979) i artikeln “Theory of the firm: Managerial behaviour, Agency costs and 

Ownership structure”. Denna förbindelse innebär att en av parterna agerar på uppdrag 

av den andre, vilket vid intressekonflikter kan orsaka så kallade agentproblem (Jensen 

& Meckling, 1976, s. 308). Teorin appliceras av Jensen och Meckling (1976) på företag 

och avser konflikter mellan styrelsen och aktieägarna. Vidare menar Jensen och 

Meckling (1976, s. 308) att ett antagande om att båda parter vill maximera sin nytta kan 

göras, och att styrelsen därför kommer agera utifrån sina egna intressen på bekostnad av 

aktieägarna. Därav är det skäligt att tro att agentproblem kommer uppstå (Jensen & 

Meckling, 1976, s. 308).  

 

Enligt Chen et al. (2012, s. 252) är uttrycket agentproblem ett samlingsnamn för ett 

antal olika motsättningar som kan uppstå mellan två parter, och liksom när uttrycket 

grundades av Jensen & Meckling (1976) talar man ofta om agentproblem som en 

företeelse mellan ett företags aktieägare och dess styrelse. Istället för att maximera 

aktieägarnas kapital kan styrelsen exempelvis vara mer angelägna att bygga stora 

imperium, vilket är ett välkänt fenomen känt som imperiebyggande (Chen et al., 2012, 

s. 253). Ett annat känt fenomen i kategorin agentproblem är asymmetrisk information, 

där personer inom ett företag har mer kunskap om företagets framtida planer, finansiella 

situation och incitament, vilket kan skapa motsättningar mellan dessa och företagets 

aktieägare (Myers & Majluf, 1984, s. 188). Enligt Eisenhardt (1989, s. 58) har 

aktieägare ofta inte tillräckliga resurser för att kunna kontrollera att styrelsen agerar i 

enlighet med aktieägarnas intressen, vilket innebär att det är sällsynt att aktieägare har 

likvärdig insikt i företags verksamhet och planer som styrelsen. En grundläggande orsak 

till att agentproblem uppstår är att riskpreferensen hos aktieägare och styrelse ofta 

skiljer sig åt, vilket kan ge upphov till intressekonflikter (Eisenhardt, 1989, s. 58). 

 

Agentteorin ligger till grund för, och kommer behandlas i, denna studie. Agentproblem 

inom just fondhandeln, vilket är vanligt förekommande enligt Huhmann och 

Bhattacharyya (2005, s. 297), diskuteras närmare under tidigare empirisk forskning, och 

en motivering till hur konceptet relaterar till vår studie ges där. En viktig aspekt att ha i 

åtanke gällande agentteorin är att denna har kritiserats av ett flertal forskare under åren, 
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och för att kunna ge en rättvisande bild av teorin är en sammanfattning av kritikernas 

huvudsakliga poänger på sin plats. Anthony och Govindarajan (2007, s. 533) menar att 

agentteorin inte har haft någon påverkan på företagsledningars kontrollprocess, och att 

teorins betydelse därför är tvivelaktig.  

 

Vidare kritiseras agentteorin på grund av att den inte kan appliceras på ideella 

organisationer och företag eftersom styrelsen i sådana verksamheter inte har finansiella 

mål eller motivationsfaktorer (Anthony & Govindarajan, 2007, s. 533). Key (1999, s. 

318) menar att egna värderingar i hög grad påverkar individers agerande, något som 

agentteorin inte diskuterar. Vidare menar Key (1999, s. 321) att många ekonomiska 

teorier, likt agentteorin, inte tar hänsyn till att företag och institutioner är dynamiska och 

att förhållandet mellan över- och underordnade är mer komplext än vad som anses i 

teorin. Att påstå att styrelsen kan agera helt fritt utan påverkan från aktieägarna är därför 

felaktigt (Anthony & Govindarajan, 2007, s. 534). Teorin kan heller inte förklara 

situationer då styrelsen agerar i enlighet med aktieägarnas intressen i de fall där något 

belöningssystem inte existerar (Anthony & Govindarajan, 2007, s. 534). Denna studie 

ämnar undersöka fonders ESG-betyg, och därav förhoppningsvis kunna avgöra 

huruvida det existerar något agentproblem mellan etiska investerare och fondbolag på 

den svenska fondmarknaden. Följaktligen anses den ovan diskuterade kritiken inte ha 

någon direkt inverkan på denna studie, men att lyfta fram den känns ändå relevant för 

studiens trovärdighet. 

 

3.6 Tidigare empirisk forskning 
 

3.6.1 Tidigare empirisk forskning kring Agentteori 
Chevalier och Ellison (1995) belyser agentproblem inom fondhandeln i sin artikel “Risk 

Taking by Mutual Funds as a Response to Incentives”. Studien utfördes mellan åren 

1982 och 1992 (Chevalier & Ellison, 1995, s. 2). Chevalier och Ellison (1995, s. 1) 

menar att investerare strävar efter att maximera sitt kapital, och vill således att 

fondbolagen ska använda sin expertis för att uppnå så hög avkastning som möjligt, 

medan fondbolagen snarare vill maximera koncernens värde och därför vill öka sitt 

inflöde av investeringar. Ferris och Yan (2007, s. 473) belyser samma problem, men 

menar också att det finns risk för en annan typ av agentproblem inom fondhandeln; 

intressekonflikter mellan fondförvaltaren och fondbolaget gällande investeringar. 

Agentteori är relevant för vår studie då tidigare empirisk forskning (Chevalier & 

Ellison, 1995) belyst agentproblem som kan uppstå inom just fondhandeln. Beroende på 

resultatet i vår studie kan det visa sig att det existerar en ytterligare typ av agentproblem 

inom just etiska fonder; att investerare strävar efter att placera sina pengar så etiskt som 

möjligt, men att fondbolagen överger de etiska aspekterna till förmån för högre 

avkastning. Genom att undersöka fonders ESG-betyg, hoppas vi kunna uttala oss om 

huruvida det existerar ett agentproblem mellan etiska investerare och fondbolag. Om 

etiskt märkta fonder inte visar sig ha högre ESG-betyg än traditionella fonder, skulle 

detta kunna ge en anledning att misstänka att ett agentproblem existerar. 

 

I artikeln “Does mutual fund advertising provide necessary investment decisions?” 

undersöker Huhmann och Bhattacharyya (2005) ifall den information som fonderna 

bistår investerare med är tillräcklig för att dessa ska få en korrekt och tillförlitlig 

uppfattning om fonden. Studien genomfördes på den amerikanska marknaden under 

åren 1999 och 2000 och innefattar 547 unika fonder och dess marknadsföring 

(Huhmann & Bhattacharyya, 2005, s. 302). Den marknadsföring som i första hand har 
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analyserats i studien är sådan som presenterats i två stora investeringsmagasin, Barron’s 

och Money (Huhmann & Bhattacharyya, 2005, s. 300). Att just dessa har valts ut 

motiveras med att de vid tidpunkten för studiens genomförande var de två mest lästa 

investeringstidningarna i USA, samt att tidigare studier använt sig av dessa (Huhmann 

& Bhattachryya, 2005, s. 300). Huhmann & Bhattacharyya (2005, s. 298) menar att 

fondbolag genom en korrekt utformad marknadsföring kan minimera risken för 

uppkomsten av agentproblem. Detta kräver dock att fondbolaget bistår med tillförlitlig 

information innehållande både historiska överblickar, prognoser, samt fondens koppling 

till externa agenter (Huhmann & Bhattacharyya, 2005, s. 299). Huhmann och 

Bhattacharyya (2005, s. 309) fann bevis för att det existerar ett agentproblem mellan 

investerare och fondbolag, vilket härleds från att fondbolagen bistår med otillräcklig 

information om fondens egenskaper. Således ger den information som investerare kan 

tillgodogöra sig via fonders marknadsföring inte en rättvisande bild av fonden 

(Huhmann & Bhattacharyya, 2005, s. 309).  

 

Vidare påstår Huhmann och Bhattacharyya (2005, s. 309) att 40 % av fonderna i urvalet 

inte använde sig av tillförlitlig och trovärdig information i sin marknadsföring, vilket 

bidrar ytterligare till att agentproblem uppstår mellan investerare och fondbolag. 

Studien av Huhmann och Bhattacharyya (2005) är högst relevant för studien som vi 

ämnar genomföra på grund av att den, liksom Chevalier och Ellison (1995), har visat att 

det på fondmarknaden existerar ett agentproblem mellan investerare och fondbolag. Då 

benämningen etiska fonder ger en indikation på att fonden är etisk bör det uppstå en 

konflikt mellan investerare och fondbolag om det visar sig att etiska fonder inte är mer 

socialt ansvarstagande än traditionella fonder. Således skulle benämningen etisk kunna 

anses missvisande och icke tillförlitlig. Då Huhmann och Bhattacharyya (2005) kom 

fram till att 40 % av fonderna som ingick i deras studie inte bistod med tillförlitlig och 

rättvisande information, finns risk att detta även är fallet på den svenska 

fondmarknaden. 

 

Vidare har agentproblem för just etiska fonder och SRI studerats av Juravle och Lewis 

(2008), och de har belyst detta problem genom en sammanfattande artikel av 

marknadens och den akademiska litteraturens syn på SRI. Juravle och Lewis (2008, s. 

285-287) menar att det existerar hinder mot integration av SRI inom fondhandeln, trots 

att allt fler organisationer och företag väljer att inkorporera SRI i sina verksamheter. I 

sin diskussion kring dessa hinder tar de upp förekomsten av agentproblem, vilket enligt 

Juravle och Lewis (2008, s. 287) har blivit allt vanligare i samband med att stora 

företagsskandaler avslöjats. Ett agentproblem kopplat till SRI uppstår enligt Juravle och 

Lewis (2008, s. 296) då investeraren och företagsledningen inte har samma syn på lång- 

och kortsiktighet. Ett kortsiktigt fokus utgör ett stort hinder för SRI då detta ofta 

resulterar till att etiska aspekter inte prioriteras (Juravle & Lewis, 2008, s. 296). Även 

om vår studie inte har som syfte att undersöka kort- och långsiktighet på den svenska 

fondmarknaden, är Juravle och Lewis (2008) studie ändå relevant på olika sätt. För det 

första hoppas vi som sagt kunna uttala oss om huruvida det finns indikationer på att det 

existerar ett agentproblem mellan fondbolagen och investerarna på den svenska 

fondmarknaden, därav är denna studie intressant att inkludera i referensramen. Värt att 

nämna är även att om etiska fonder skulle visa sig ha låga ESG-betyg, skulle detta 

kunna vara en indikation på att fondbolagen har ett kortsiktigt fokus. Vidare är studien 

av Juravle och Lewis (2008) relevant i ännu högre grad än de som presenterats ovan på 

grund av att den inte endast fokuserar på fondhandeln i stort, utan även har ett SRI-

fokus.  



21 
 

 

3.6.2 Tidigare empirisk forskning kring screening samt ESG-betyg  
Carlsson Reich et al. (2001) redogör i sin studie “Ethical investments - Towards a 

Sound Theory and Screening Methodology” för screeningens roll på den finansiella 

marknaden. Även grundandet av information och beslutsfattande i screeningprocessen 

analyseras. Själva screeningprocessen utgörs enligt Carlsson Reich et al. (2001, s. 75) 

av fyra moment vilka innefattar att definiera en målsättning med, och kriterier för, 

screeningen, insamlande av data samt en utvärdering av företagen. Vid tidpunkten för 

denna studie (2001) uppger Carlsson Reich et al. (2001, s. 11) att det i Europa 

existerade 70 fonder som använde sig av screening utifrån etiska faktorer. Vi tror oss 

kunna använda denna studie på två sätt. Det första är att vi hoppas kunna hitta 

information gällande huruvida de fonder som ingår i studien har använt sig av screening 

vid urvalet av företag. Vi har även valt denna teori då positiv screening på etiska fonder 

innebär att traditionella fonder utan etisk märkning, men som möter de etiska kraven i 

lika hög grad som SRI-fonder, faller bort från urvalet. Om det skulle visa sig att det inte 

finns någon skillnad mellan SRI-fonder och traditionella fonder skulle positiv screening 

på etiska fonder ge ett smalare urval än om de traditionella fonder som innehåller lika 

hållbara företag också skulle finnas med i urvalet.  

 

Kempf och Osthoff (2008) har genomfört en studie för att undersöka om SRI-fonder är 

traditionella fonder i förklädnad. För att empiriskt testa detta har de jämfört 

aktieinnehavet hos SRI-fonder och traditionella fonder med avseende på företagens 

sociala ansvarstagande. Deras data består av US equity funds och studien är genomförd 

mellan 1991 och 2004. Kempf och Osthoff studerar alltså om de etiska fonderna 

investerar i mer etiska företag, detta då tidigare studier har ifrågasatt om etiska fonder 

verkligen har en annan investeringsstrategi än traditionella fonder. Denna tvekan 

baseras på empiriska observationer att SRI-fonders finansiella prestation inte är sämre 

än traditionella fonders prestation, även fast de etiska kraven begränsar 

investeringsalternativen för etiska fonder (Bauer et al., 2005; Bello, 2005; Gregory & 

Whittaker, 2007; Hamilton et al., 1993; Kreander et al., 2005; Mallin et al., 1995; Sauer, 

1997; Statman, 2000). Kempf och Osthoffs (2008, s. 1292) empiriska studie visar att 

SRI-fonder har signifikant högre betyg än traditionella fonder gällande ESG-ranking, 

vilket betyder att SRI-fonder alltså inte är traditionella fonder i förklädnad. Överlag 

visar denna studie att SRI-fonder uppfyller de etiska kraven och att investerare uppnår 

en mer etiskt balanserad portfolio av att köpa SRI-fonder. Di Guili och Kostovetsky 

(2007, s. 914) ger stöd åt resultatet i Kempf och Osthoffs studie då de visar att SRI-

fonder tar ett större socialt ansvar jämfört med traditionella fonder. Studien utför av 

Kempf och Osthoff är den första utförliga studien som hypotestestar om SRI-fonder är 

traditionella fonder i förklädnad. Denna studie har vi valt att ta med i vår referensram då 

den liknar vår egen väldigt mycket. Studien har utförts på den amerikanska marknaden 

under tidsperioden 1991-2004.  

 

I den ovan presenterade studien av Kempf och Osthoff (2008) studerades även hur 

positiv och negativ screening påverkar fonders ESG-betyg. Gällande positiv screening 

studerade de bland annat mänskliga rättigheter, miljö och anställningsvillkor, och vad 

gäller negativ screening låg fokus på områden som tobak, alkohol, spel och vapen 

(Kempf & Osthoff, 2008, s. 1286). I studien jämfördes fonder som använde sig av de 

olika screeningmetoderna med fonder som inte använde sig av dessa. Utfallet blev att de 

fonder som använde sig av screening visade sig ha ett högre betyg än de fonder som inte 

använde sig av screening (Kempf & Osthoff, 2008, s. 1292). Detta gällde för både 
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positiv och negativ screening. Slutsatsen blev således att både positiv och negativ 

screening har en positiv påverkan på fonders ESG-betyg (Kempf & Osthoff, 2008, s. 

1292).  

 

Borgers (2014) har i sin doktorsavhandling bland annat studerat fonders etiska 

ansvarstaganden genom att undersöka vissa egenskaper hos företag och i studien 

identifieras företag som är etiska på vissa områden men oetiska på andra. Denna studie 

baseras på alla US equity mutual funds och studien är genomförd på data från 2004 till 

2012. Borgers (2014) resultat visar, liksom Kempf och Osthoffs (2008), att SRI-fonder 

har mindre innehav i kontroversiella företag och företag med lägre ESG-betyg än 

traditionella fonder (Borgers, 2014, s. 102-103). Detta stöds även av Di Giuli och 

Kostovetsky (2014) som har jämfört fondinnehavet hos SRI-fonder och traditionella 

fonder och funnit att SRI-fonder i genomsnitt har färre innehav i företag som anses 

oetiska. Borgers (2014, s. 75) menar att negativ screening är en vanligare metod än 

positiv screening. Borgers (2014, s. 87) har funnit empiriskt bevis på att 10-30 % av de 

traditionella fonderna har mindre innehav i kontroversiella företag och har större 

innehav av företag med högre ESG-betyg än SRI-fonder. Detta innebär att investerare 

kan beakta ett större urval av fonder när etiska aspekter påverkar deras 

investeringsbeslut och att investerare i större utsträckning borde undersöka vilka företag 

fonder investerar i istället för att gå strikt på om fonderna är SRI-märkta (Borgers, 2014, 

s. 87). Borgers (2014) studie är relevant då den, liksom Kempf och Osthoffs (2008) är 

väldigt lik den studie som vi ämnar göra. Precis som Kempf & Osthoffs studie utfördes 

den på den amerikanska marknaden, men under en något senare tidsperiod (2004-2012). 

Studien är även väldigt relevant då tidsperioden för studien sträcker sig från 2004 till 

2012, vilket är väldigt passande då vår mätperiod är åren 2006-2013. Den enda 

skillnaden i resultatet från Kempf och Osthoffs och Borgers studier är att Borgers 

hävdar att det existerar traditionella fonder som är likvärdiga med etiska fonder gällande 

etiska aspekter. Dessa studier tillsammans ger en heltäckande bild av forskningen kring 

detta område mellan åren 1991 till 2012.  

 

Utz och Wimmer (2014) har utfört en komparativ studie på etiska och traditionella 

fonder med fokus på både finansiell och etisk prestation. Studien genomfördes på den 

amerikanska fondmarknaden och innefattar 38000 fonder och data gällande ESG för 

tidsperioden 2002-2012 (Utz & Wimmer, 2012, s. 74). Resultatet visar att etiska fonder 

i genomsnitt har ett högre ESG-betyg än traditionella fonder (Utz & Wimmer, 2014, s. 

80). Vad gäller de båda fondgruppernas minimumbetyg skiljer sig även dessa 

signifikant åt, då de lägsta betygen som noterats för etiska fonder är högre än de lägsta 

betyg som noterats för traditionella fonder, enligt Utz och Wimmer (2014, s. 80). Dock 

menar Utz och Wimmer (2014, s. 80) att det, utifrån resultatet i studien, inte finns någon 

indikation på att etiska fonder skulle utesluta företag med låga ESG-betyg i större 

utsträckning än traditionella fonder. Detta härleddes genom en undersökning av de 

företag som ingick i de etiska och traditionella fonderna, och en jämförelse av dessa 

företags betyg (Utz & Wimmer, 2014, s. 80). Resultatet visar att de lägsta ESG-betygen 

för företagen inte skiljer sig åt mellan etiska och traditionella fonder (Utz & Wimmer, 

2014, s. 80). Utifrån detta drar Utz och Wimmer (2014, s. 80) slutsatsen att det faktum 

att en fond klassificeras som etisk inte per definition innebär att kontroversiella företag 

med låga ESG-betyg exkluderas. Således är inte användandet av negativ screening en 

självklarhet för en etisk fond. Utz och Wimmer menar, liksom Kempf och Osthoff, att 

det finns väldigt lite forskning kring hur pass mycket etiska fonder skiljer sig från 

traditionella fonder gällande ESG-betyg. Vi har valt denna studie då den, liksom 
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Borgers samt Kempf och Osthoffs studie, är väldigt lik den studie som vi ska 

genomföra. Studien släpptes 2014 och är således väldigt ny och det datamaterial som 

studien bygger på är aktuell för vår studie då tidsramen inte skiljer sig nämnvärt. 

Dessutom ligger tidsramen för studien nära i tid. Vi har även valt att använda liknande 

hypoteser som Utz och Wimmer, och ämnar undersöka ifall vi får samma resultat på 

den svenska fondmarknaden som de fick på den amerikanska. Studien utförd av Utz och 

Wimmer är även aktuell för vår studie då vi har för avsikt att undersöka screeningens 

roll och hur denna påverkar etiska fonders ESG-betyg. Resultatet i Utz och Wimmers 

studie visar som sagt att det inte är samtliga etiska fonder som använder sig av negativ 

screening, och i vår analys kommer vi att diskutera huruvida detta även är fallet på den 

svenska fondmarknaden.  

 

3.7 Sammanfattning teoretisk referensram 
I detta kapitel har vi redogjort för den teori och de koncept som vi har valt att inkludera 

i den teoretiska referensramen. De studier som presenterats är de som vi finner mest 

relevanta för vår studie. Dessa är Borgers (2014), Kempf och Osthoff (2008) samt Utz 

och Wimmer (2014) och för att återigen tydliggöra vad deras studier kommit fram till, 

visar de att etiska fonder har högre ESG-betyg än traditionella fonder på den 

amerikanska marknaden. Vidare anses även studier utförda av Carlsson-Reich et al. 

(2001), Chevalier och Ellison (1995), Huhmann och Bhattacharyya (2005) samt Juravle 

och Lewis (2008) vara relevanta för denna studie då de behandlar agentteorin och 

screening, vilka båda har en koppling till studien i denna uppsats. Nedan följer en 

sammanfattning av samtliga teorier och studier.  

 

3.7.1 Sammanfattning av koncept och teorier 
Etiska fonder 

 Uttrycket etik är högst subjektivt då det saknas en formell definition av vad som 

kan anses etiskt. 

 En gemensam nämnare för fonder som går under kategorin etiska är att dessa tar 

hänsyn till hur de företag som de investerar i agerar. 

 Enligt Peifer (2013, s. 636) bör en fond, för att få kalla sig etisk, ägna sig åt 

minst en av följande aktiviteter; screening, viss grav av aktieägarpåverkan samt 

samhälleliga investeringar.  

 

CSR 

 Innebär att arbeta med att främja sociala och miljömässiga faktorer i sin 

verksamhet på ett eller flera sätt.  

 En övergripande trend av ökat CSR på marknaden och i samhället. 

 Studier har visat att företag som implementerat CSR-faktorer i sin verksamhet 

attraherar en särskild typ av investerare, bibehåller en dynamisk relation till 

dessa samt behåller relationen till investerarna även då företaget har ekonomiska 

problem. 

 

SRI 

 Innebär att integrera ESG-aspekter i investeringsbesluten. 

 Har vuxit väldigt mycket i Sverige under de senaste åren, där antalet hållbara 

investeringar haft en årlig tillväxttakt på 124 % mellan 2011 och 2013. 

 SRI kan sägas vara ett samlingsnamn för olika investeringsstrategier investerare 

använder sig av när de vill ta ett socialt ansvarstagande. 
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Screening 

 Urvalsprocessen för att investera omfattar ofta screening, där företag sorterar ut 

företag utifrån olika kriterier. 

 Capelle-Blancard och Monjon (2014, s. 499) identifierar fyra kategorier av 

kriterier som ofta används under screening; Environmental, Social, Governance 

och Controversial Business Involvement. 

 Beroende på om kriterierna är önskvärda (hållbarhetsarbete, förnybar energi, 

sjukvård etcetera) eller icke önskvärda (såsom brott mot mänskliga rättigheter, 

miljöfarliga utsläpp eller kontroversiell verksamhet) väljs företag aktivt bort, så 

kallad negativ screening, eller aktivt in, positiv screening, för att uppnå ett 

önskat fondinnehav. 

 

Ansvarsfullt företagande enligt folksam 

 Ett index som varje år tas fram av Folksam för att betygsätta och tydliggöra hur 

socialt ansvarstagande svenska företag är. 

 Områden som utvärderas och betygsätts är miljö, mänskliga rättigheter, klimat 

och jämställdhet. 

 Betygen baseras bland annat på företagens miljöpolicy och planer, 

energianvändning, anställdas rättigheter samt hälsa och säkerhet. 

 

Agentteorin 

 En förbindelse mellan två parter där en av parterna agerar på uppdrag av den 

andre, vilket vid intressekonflikter kan orsaka så kallade agentproblem. 

 I ekonomiska sammanhang talar man ofta om agentproblem som en företeelse 

mellan ett företags aktieägare och dess ledning, och syftar då på att ledningen 

bör agera i linje med aktieägarnas intressen. 

 Ett annat känt fenomen i kategorin agentproblem är assymmetrisk information, 

där personer inom ett företag har mer kunskap om företagets framtida planer, 

finansiella situation och incitament, vilket kan skapa motsättningar mellan dessa 

och företagets aktieägare. 

 

3.7.2 Sammanfattning av tidigare empirisk forskning 
Chevalier och Ellison, 1995 

 Belyser agentproblem inom fondhandeln. 

 Omfattar åren 1982-1992. 

 Investerare strävar efter att maximera sitt kapital, och således vill de att 

fondbolagen ska använda sin expertis för att uppnå så hög avkastning som 

möjligt, medan fondbolagen snarare vill maximera koncernens värde och därför 

vill öka sitt inflöde av investeringar. 

 

Huhmann och Bhattacharyya, 2005 

 Studie utförd på den amerikanska fondmarknaden med syfte att undersöka 

huruvida fonders marknadsföring ger upphov till agentproblem. 

 Omfattar åren 1999 och 2000. 

 Resultatet visar att fonder inte bistår potentiella investerare med rättvisande 

information, och att detta bidrar till att agentproblem uppstår mellan investerare 

och fondbolag. 
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Juravle och Lewis, 2008 

 Belyser agentproblem relaterade till etik och SRI. 

 Sammanfattar och förklarar hur marknaden och akademisk litteratur ser på etik, 

nu och historiskt. 

 Anser att kortsiktighet är ett stort hinder för att inkorporera SRI i verksamheten, 

vilket kan leda till konflikter mellan de inblandade intressenterna. 

 

Carlsson Reich et al., 2001 

 Studie som redogör för screeningens roll på den finansiella marknaden. 

 Identifierar fyra moment i screeningsprocessen; definiera en målsättning med 

screeningen, definiera kriterier, samla in data samt utvärdera företagen. 

 Belyser betydelsen av kvantitativ data i utvärderingen av företags miljömässiga 

processer och policys. 

 

Kempf och Osthoff, 2008 

 Studie utförd på den amerikanska marknaden med syfte att jämföra traditionella 

fonders ESG-betyg med etiska fonders ESG-betyg, samt att undersöka huruvida 

screening påverkar fonders ESG-betyg. 

 Omfattar åren 1991-2004. 

 Resultatet visar att etiska fonder hade ett mindre innehav av aktier i 

kontroversiella företag jämfört med traditionella fonder under denna tidsperiod. 

Resultatet visar även att både positiv och negativ screening har en positiv 

påverkan på fonders ESG-betyg. 

 

Borgers, 2014 

 Studie utförd på den amerikanska marknaden med syfte att jämföra traditionella 

fonders ESG-betyg med etiska fonders ESG-betyg. 

 Omfattar åren 2004-2012. 

 Resultatet visar att etiska fonder hade ett lägre innehav av aktier i kontroversiella 

företag jämfört med traditionella fonder under denna tidsperiod. Studien visar 

dock att det existerar traditionella fonder som kan klassas som lika etiska som 

uttalade SRI-fonder. 

 

Utz & Wimmer, 2014 

 Studie utförd på den amerikanska marknaden med syfte att jämföra traditionella 

fonders ESG-betyg med etiska fonder ESG-betyg. 

 Omfattar åren 2002-2012. 

 Resultatet visar att etiska fonder i genomsnitt har ett högre ESG-betyg än 

traditionella fonder under denna tidsperiod. Studien visar även att det inte finns 

några indikationer på att alla etiska fonder använder sig av negativ screening. 

 

3.8 Hypoteser 
Baserat på resultaten i Borgers (2014), Kempf och Osthoff (2008) samt Utz och 

Wimmers (2014) studier har hypoteserna nedan tagits fram. Dessa hypoteser kommer 

testas empiriskt och därefter kan vi antingen stödja eller inte stödja den tidigare 

forskningen. Genom att testa dessa hypoteser kan vi sedan avgöra om resultatet 

stämmer överens med tidigare forskning av Chevalier och Ellison (1995), Huhmann och 

Bhattacharyya (2005) samt Juravle och Lewis (2008), vilka kommit fram till att det 

existerar agentproblem på fondmarknaden. Observera att H0 1, H0 2 och H0 3 utgår 
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från hela mätperioden, 2006-2013 medan H0 4 utgår från respektive mätpunkt i studien. 

Mätpunkterna är 2006-09-30, 2007-09-30, 2008-09-30, 2009-09-30, 2011-09-30 och 

2013-09-30. Notera att hypoteserna har formulerats som statistiska nollhypoteser.  

 

H0 1: Det finns ingen signifikant skillnad mellan traditionella Sverigefonder och etiska 

Sverigefonder gällande ESG-betyg.  

H0 2: Det finns ingen signifikant skillnad mellan traditionella Sverigefonder och etiska 

Sverigefonder gällande E-betyg. 

H0 3: Det finns ingen signifikant skillnad mellan traditionella Sverigefonder och etiska 

Sverigefonder gällande S-betyg. 

H0 4: Det finns ingen signifikant skillnad mellan traditionella Sverigefonder och etiska 

Sverigefonder gällande ESG-betyg för respektive mätpunkt.  

H0 5: En etisk klassificering har ingen påverkan på fonders ESG-betyg. 

 

För att empiriskt undersöka huruvida resultatet i studier utförda av Carlsson Reich et al. 

(2001), Kempf och Osthoff (2008) samt Utz och Wimmers (2014) överensstämmer med 

den svenska fondmarknaden gällande screening har hypoteserna nedan tagits fram. 

Genom att testa dessa hypoteser kan vi, liksom ovan, avgöra ifall resultatet i Chevalier 

och Ellison (1995), Huhmann och Bhattacharyya (2005) samt Juravle och Lewis (2008) 

studier gällande agentproblem är i enlighet med den svenska fondmarknaden.  

 

H0 6: Negativ screening har ingen påverkan på etiska Sverigefonders ESG-betyg.  

H0 7: Positiv screening har ingen påverkan på etiska Sverigefonders ESG-betyg. 
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4. Praktisk metod 
I följande kapitel redogörs det för vår population och urvalsprocess, datainsamling 

samt datahantering. Vidare förklaras de icke-urvalsfel vi stött på som innefattar 

täckningsfel-, mät- och bearbetningsfel samt bortfall. För att kunna besvara vår 

problemformulering använde vi oss av statistikprogrammet Minitab och ett antal 

statistiska metoder. Hypoteser, korrelationsanalys samt regressionsanalys kommer 

förklaras närmare i detta avsnitt då vi vill att läsaren ska ha en förståelse för de 

statistiska tillvägagångssätt som använts. Metodernas innebörd och motivering till 

varför dessa metoder använts kommer att presenteras. Kapitlet avslutas med de 

statistiska feltyperna samt en förklaring av vårt statistiska tillvägagångssätt.  

 

4.1 Population och urvalsprocess 
Det första steget i urvalsprocessen är att bestämma vad man ska undersöka, hur 

undersökningen ska utföras samt att bestämma vilka individer som ska ingå i 

undersökningen (Dahmström, 2005, s. 54). Vardera representant i populationen kallas 

för individ, detta oavsett vad populationen består av (Eliassson, 2013, s. 44). Körner och 

Wahlgren (2005, s. 13) beskriver att en population består av en mängd individer och att 

denna population är den grupp man syftar ge kunskap om. Vidare förklarar Dahmström 

(2005, s. 55) att populationen består av alla individer man vill ge kunskap om medan 

målpopulation består av de individer man faktiskt tänker undersöka. Storleken på 

populationen och vad som ska undersökas ligger till grund för vilken urvalsmetod man 

ska använda i sin studie (Körner & Wahlgren, 2005, s. 22-23). Vidare förklarar Körner 

och Wahlgren (2005, s. 23) att ett sannolikhetsurval ska användas då man ämnar ge alla 

individer i en population samma sannolikhet att delta i studien.  

 

I de fall populationen är liten bör alla individer i populationen studeras och detta kallas 

för att genomföra en totalundersökning (Dahmström, 2005, s. 64; Körner & Wahlgren, 

2005, s. 21) Vi anser att vår population är relativt liten och har därför valt att genomföra 

en totalundersökning där vi kommer undersöka samtliga Sverigefonder som funnits 

under vår givna mätperiod. Ett mindre urval kan leda till att generaliserbarheten och 

trovärdigheten minskar, samt att resultatet inte blir lika representativt. Problem kan 

uppstå om urvalsramen inte täcker populationen och detta kommer att diskuteras vidare 

under icke-urvalsfel.  

 

Studiens målpopulation är traditionella och etiska Sverigefonder som finns registrerade 

av Morningstar mellan åren 2006 och 2013. Vår första tanke var att inkludera samtliga 

Sverigefonder som fanns registrerade under denna tidsperiod. Det fanns dock ett fåtal 

Sverigefonder som investerade majoriteten i utländska företag och dessa fonder tog vi 

således bort från vårt urval. Detta för att vi endast ämnar undersöka den svenska 

fondmarknaden. Vi upptäckte även att det fanns några svenska fonder som investerade i 

ett fåtal utländska företag och vi har valt att ha kvar dessa fonder i vårt urval men att 

utesluta dessa företag från fondinnehaven. Vårt urval består således av totalt 130 

Sverigefonder, se Appendix 2.  

 

4.2 Forskningsdesign 
Beroende på syftet med studien utför forskaren antingen en experimentell studie eller en 

observationsstudie (Lantz, 2014, s. 25-26). Enligt Lantz (2014, s. 25-26) utgår en 

experimentell studie från experiment för att testa orsak och verkan där forskaren avgör 

vilka förutsättningar som gäller, medan en observationsstudie grundar sig på fakta där 
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datamaterial insamlas och syftet är att undersöka relationen mellan faktorer och resultat. 

Då vår empiriska undersökning baseras på sekundärdata där vi samlar in datamaterial 

från Finansinspektionen, Folksam och Morningstar kommer vi att utföra en 

observationsstudie. Vi kommer därmed inte att påverka resultatet eller låta våra 

personliga uppfattningar inverka på undersökningen. Detta ligger i linje med vårt 

objektivistiska synsätt där vi vill undvika subjektiv bedömning. Vårt val av 

forskningsdesign följer därmed vår positivistiska kunskapssyn där vi objektivt granskar 

verkligheten. Valet av forskningsdesign ligger även i linje med vår studies valda 

kvantitativa forskningsmetod.  

 

Beroende på tidsaspekt finns det två olika studier, retrospektiv respektive prospektiv 

studie (Lantz, 2014, s. 27).  Enligt Lantz (2014, s. 27) innebär en retrospektiv studie en 

historisk datainsamling av existerande data medan en prospektiv studie innebär 

datainsamling framåt i tiden. Då vår studie innefattar historisk sekundärdata bedöms 

denna vara av retrospektiv karaktär. 

 

4.3 Datainsamling 
Det datamaterial som samlas in benämns som rådata och måste bearbetas för att sortera 

ut den information man vill använda sig av (Winter, 1992, s. 53). Det datamaterial som 

bearbetas och används för analys i denna studie kommer i huvudsak från tre olika 

institutioner; Finansinspektionen, Folksam samt Morningstar. Vi har använt 

datamaterial från Morningstar då de besatt det material vi efterfrågade. Detta 

datamaterial anser vi vara pålitligt då Morningstar är världens största oberoende 

utgivare av fondinformation och har tillgång till data för alla fonder registrerade i 

Sverige (Morningstar, 2015). Vi har använt oss av data från Folksam då det endast är 

Folksam och GES som betygsätter svenska företag gällande ansvarsfullt företagande. 

Det finns emellertid andra aktörer, såsom Asset4, Bloomberg och Ethix, som sätter 

ESG-betyg men dessa inkluderar inte samtliga svenska företag. Därav har vi valt att inte 

använda oss av dessa. GES lämnar inte ut sina betyg till studenter och vi har därför 

använt oss av Folksams betyg. Även om GES hade lämnat ut sina betyg hade vi valt att 

använda Folksams betyg. Detta beror på att GES betyg måste “översättas” då betygen 

består av siffror blandat med bokstäver, samt att de är angivna i olika kategorier, vilket 

skulle kunna försvåra databearbetningen. Folksams betyg sträcker sig från 0 till 7 där 0 

utgör det lägsta betyget och 7 är det högsta betyget i ansvarsfullt företagande. Denna 

konsekventa rankning gör det smidigt för oss att hantera datamaterialet. Folksam 

förvaltar drygt 300 miljarder svenska kronor vilket ger dem en rejäl tyngd i deras 

möjlighet att påverka företag att jobba mot ett mer hållbart samhälle (Folksam, 2015). 

Vi har använt datamaterial från Finansinspektionen då detta är en svensk, statlig 

myndighet som ansvarar för tillsynen på de finansiella marknaderna och av de 

finansiella företagen (Finansinspektionen, 2015). Vi anser att alla dessa institutioner kan 

anses pålitliga gällande det datamaterial de presenterar.  

 

Ett antal fonder som Morningstar klassificerat som Sverigefonder saknade 

Finansinspektionen data gällande. För att ändå kunna inkludera dessa fonder i studien 

och undvika ett alltför stort bortfall kontaktades fondbolagen som förvaltade dessa 

fonder och ombads att bifoga den information som behövdes. Efter att ha fått svar från 

fondförvaltarna lades dessa fonder in manuellt bland de andra fonderna. 

 

Då forskare och professionella organisationer ofta har mer resurser och kunskap inom 

sina respektive specialistområden, är det i många fall fördelaktigt att använda sig av 
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deras data istället för att själv samla in den (Bryman, 2012, s. 313). Mycket av den 

information som använts i denna studie hade varit problematisk att ta fram själva, vilket 

enligt Bryman (2012, s. 313) är en stor anledning att sekundär datainsamling är att 

föredra. Data gällande vilka Sverigefonder som existerade under den valda tidsperioden 

har Morningstar bistått med. På Morningstars hemsida är det inte möjligt att avläsa 

olika fonders historik, utan denna information bifogades privat från Morningstar efter 

förfrågan. Morningstar lämnade även upplysningar om huruvida fonderna 

klassificerades som etiska eller ej. För att förtydliga är det alltså inte vi som studenter 

som har avgjort vilka fonder som är etiska eller traditionella, utan denna information 

fick vi från Morningstar som i sin tur har fått information gällande ESG-fokus från 

respektive fondbolag (K. Marthon, personlig kommunikation, 9 mars, 2015). 

Information om fondernas innehav finns att hämta från Finansinspektionens hemsida 

och våra sammanställningar på fondinnehaven baseras på data därifrån. De ESG-betyg 

som studien baseras på har hämtats från Folksams årliga rapporter om ansvarsfullt 

företagande. Folksam har betygsatt företagen genom att använda sig av GES betyg, 

vilka består av flera olika delar. GES betyg har även flera olika skalor med både siffror 

och bokstäver, och att använda sig av Folksams betyg, vilka tagits fram av kunniga 

experter, bör innebära att datamaterialet behåller en hög kvalitet. Vi som studenter har 

inte fått tillgång till GES betyg eller deras kriterier för betygssättning, vilket innebär att 

vi saknar kunskap om hur dessa betyg tagits fram. 

 

4.4 Datahantering 
Databearbetningens huvudsyften är att skapa en överskådlig bild över datamängden 

samt att fastställa materialets relevans, reliabilitet och validitet (Winter, 1992, s. 53). 

Endast för studien nödvändig data bör sorteras ut och därför har vi valt att enbart sortera 

ut den information från Morningstar, Finansinspektionen samt Folksam som behövdes 

för att genomföra undersökningen.  

 

För att få en översiktlig bild av datamaterial som skulle analyseras inleddes 

datahanteringen med en sammanställning av de svenska företag som existerat under 

respektive år. Alla företag har en unik ISIN-kod som hjälper till identifiera en fond eller 

ett företag och det var med hjälp av ISIN-koderna som vi identifierade företagen. Med 

hjälp av Folksams årliga rapporter om företagens ESG-betyg utformades en lista i Excel 

innehållande företagsnamn, ISIN-kod, miljöbetyg (E-betyg) och betyg för mänskliga 

rättigheter (S-betyg). I denna uppsats kommer benämningen ESG-betyg att användas, 

trots att vi endast undersöker miljö och mänskliga rättigheter och inte bolagsstyrning, 

vilket också utgör en del av ESG. Detta motiveras, som tidigare nämnts i avsnitt 1.6, av 

att det endast är de två förstnämnda som Folksam baserar sitt ESG-betyg på.  

 

Därefter utformades en lista på de fonder som existerat under hela eller delar av den 

valda tidsperioden. Detta gjordes genom att sortera bort Sverigefonder som antingen 

avslutats eller lagts ner innan 2006-09-30, eller uppkommit efter 2013-09-30. I 

dokumentet kan man avläsa fondens namn, företagen som ingick i fonden på det 

aktuella datumet, hur stort varje företagsinnehav var, dessa företags ISIN-kod samt 

företagens E-betyg och S-betyg för det aktuella året. Dessutom lades den tidigare 

nämnda listan över företag med ISIN-koder samt betyg in längst ner i dokumentet. Med 

hjälp av LETARAD-funktionen kunde E-betygen och S-betygen för samtliga företag 

läggas in på ett effektivt sätt i varje fond. När betygen lagts in för alla fonder räknades 

ett viktat genomsnittligt E-betyg och S-betyg ut för varje fond genom att dividera 

innehavet i varje företag med det totala marknadsvärdet för fonden, och sedan 
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multiplicera detta med betygen. Ett sammanvägt ESG-betyg togs även fram på samma 

vis för varje fond genom att lägga ihop fondens E-betyg och S-betyg. 

 

För att statisiskt undersöka våra hypoteser började vi med att sortera vårt datamaterial 

efter fondnamn med tillhörande ESG-betyg, E-betyg och S-betyg samt marknadsvärde i 

Excel för att få alla fonder i en lång lista utan innehav. På så vis kunde vi direkt få en 

överblick av förhållandet mellan de olika fondtypernas betyg under den totala perioden 

(6 år). Slutligen gjorde vi en sammanställning över samtliga medelvärden för respektive 

år samt för den totala perioden. Vi fick således sex olika medelvärden för sex perioder, 

samt sex medelvärden för hela perioden. 

 

I nästa steg sorterade vi den ovan hanterade datan efter fondernas marknadsvärden, från 

högst till lägst. Detta gjordes för att få en blick av hur stort spannet var mellan fonden 

med det lägsta marknadsvärdet och fonden med det högsta marknadsvärdet. Efter det 

delades fonderna in i tre, till antalet lika stora grupper. Den första gruppen, vilka hade 

de lägsta marknadsvärdena, innefattade fonder med ett marknadsvärde under 300 

miljoner SEK. I den mellersta gruppen hamnade fonder som hade ett marknadsvärde 

mellan 300 miljoner SEK och 1,8 miljarder SEK. Slutligen placerades fonder med ett 

marknadsvärde överstigande 1,8 miljarder SEK i en tredje grupp. Anledningarna till att 

vi själva valde att dela in fonderna i segment istället för att använda de välkända 

klassificeringarna Small Cap, Mid Cap och Large Cap var i huvudsak två. Den första 

var att vi ville undersöka om förhållandet mellan etiska och traditionella fonders betyg 

skiljde sig åt beroende på fondernas storlek, och därav var det önskvärt att ha tre 

likvärdigt stora grupper att jämföra. Den andra anledningen var att fonders innehav, och 

därmed storlek, enligt Wimmer (2012, s. 3) varierar från år till år. Således skulle en 

fond som idag tillhör segmentet Mid Cap möjligtvis ha kunnat ha ett betydligt större 

börsvärde under tidigare år, och då uppfyllt kraven för Large Cap. Att historiskt dela in 

fonderna i grupper utifrån dagens aktuella marknadsvärde är därför problematiskt och 

skulle kunna leda till felaktigheter. För att undvika detta beslutade vi att det säkraste och 

mest effektiva sättet att dela upp fonderna var att själva konstruera tre lika stora 

segment. Samma fond skulle således kunna klassas som stor under ett år, och mellanstor 

under ett annat. 

 

För att utföra hypotesprövning och därmed statistiskt säkerställa huruvida våra 

nollhypoteser var sanna eller ej använde vi oss av programmet Minitab. Vi började med 

att utföra ett Two-sample T-test som hjälper till att avgöra om två populationers 

medelvärden är olika. Om skillnaden mellan de två urvalens medelvärden är stor relativt 

till den uppskattade variansen av dessa, är det osannolikt att populationens medelvärden 

är samma. Även om de två populationerna inte är normalfördelade, säger centrala 

gränsvärdessatsen att man kan använda sig av tester som bygger på normalfördelningen 

då populationerna bygger på ett tillräckligt stort urval (Gradin, 2012, s. 24). Vi fick ut 

ett p-värde och kunde således förkasta eller acceptera nollhypotesen beroende på vad p-

värdet visade. Vi utförde först hypotesprövning för etiska och traditionella fonders E-

betyg och S-betyg separat för den totala perioden och sedan slog vi ihop E-betygen och 

S-betygen till ett ESG-betyg, och hypotesprövade dessa för den totala perioden. 

Därefter gjorde vi årsvisa hypotesprövningar av ESG-betygen för att se om förhållandet 

mellan etiska och traditionella fonders betyg skiljde sig åt mellan de olika åren. 

 

För att statistiskt testa om det finns något signifikant samband mellan samtliga fonders 

E-betyg och S-betyg för den totala perioden utförde vi ett korrelationstest. Vi använde 
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oss av Pearsons Correlation där vi fick reda på korrelationskoefficienten samt p-värdet 

och kunde därmed utläsa hur starkt sambandet mellan dessa variabler var.  

 

Även en regressionsanalys genomfördes vilken inleddes med ett multikollinearitetstest, 

Pearson Correlation. Detta utfördes för att undersöka om respektive oberoende variabel 

var oberoende av de övriga variablerna. Multikollinearitet kan föreligga mellan olika 

grupper av variabler och kan därför vara osynlig i en korrelationsmatris. För att spåra 

multikollinearitet kan man använda sig av Variance Inflation Factor (VIF) (Djurfeldt et 

al., 2010. 366). Generellt sägs att ifall det kritiska värdet för VIF-faktorn ligger högre än 

5, och om ett enskilt värde överstiger detta värde, kan det innebära stora problem med 

kollineariteten (Studenmund, 2005, s. 257). Vi fortsatte med att undersöka 

autokorrelationen, vilket gjordes genom ett Durbin-Watsontest, samt residualer och 

heteroskedasticitet, vilket utfördes med hjälp av en residualanalys.  

 

För att statistiskt testa om och hur mycket särskilda variabler påverkar ESG-betyget 

använde vi oss av en regressionsanalys. Inledningsvis utfördes en regressionsanalys som 

inkluderade både etiska och traditionella fonder. Därefter genomfördes en ny 

regressionsanalys vilken endast inkluderade de etiska fonderna. Detta gäller för den 

regression som omfattar screening, och att endast de etiska fonderna omfattas motiveras 

med att tidigare forskning inom screening, vilken presenterats i avsnitt 3.7.2, valt att 

göra på liknande sätt. Den beroende variabeln i regressionen var ESG-betyg och de 

oberoende variabler som valts ut är marknadsvärde, hur många år respektive fond har 

funnits, om positiv och negativ screening har förekommit, om fonden är död eller 

levande, samt vilka kriterier som använts vid negativ screening. De kriterier som 

använts vid negativ screening är alkohol, tobak, spel, pornografi samt vapen. Då 

Morningstar använder uttrycket död för fonder som inte längre existerar har även vi valt 

att använda oss av detta uttryck. För samtliga oberoende variabler, förutom 

marknadsvärde och ålder, har dummyvariabler använts. För fondernas marknadsvärden 

samt start- och eventuellt slutdatum har information tagits från den lista vi fick från 

Morningstar. Vi har hittat information gällande positiv och negativ screening på 

respektive fondbolags hemsidor och rapporter. Där fick vi även tag på vilka kriterier 

fonderna har använts sig av vid negativ screening. Vi valde att titta på den senaste 

rapporten för respektive fond inom den givna mätperioden och vi gjorde därmed ett 

antagande om att den utförda screeningen inte ändras över tid. Vi gör detta antagande då 

Kempf och Osthoff (2008, s. 1280) har gjort samma antagande i sin studie och antagit 

att screeningmetoden inte förändras nämnvärt över tid.  

 

På grund av att samtliga fonder inte existerat under hela tidsperioden, skiljer sig antalet 

existerande fonder från år till år. Vi har valt att inkludera alla Sverigefonder som 

existerat under minst en av tidpunkterna för mätning. Detta gjordes delvis för att 

motverka förekomsten av så kallad survivorship bias, vilket enligt Linnainmaa (2013, s. 

789) är ett problem som skulle kunna leda till missvisande resultat. Valet motiveras 

även med att jämförelsen mellan etiska och traditionella fonder görs årsvis, och att de 

årliga jämförelserna är oberoende av varandra. Dessutom är syftet med studien att 

jämföra alla traditionella Sverigefonders ESG-betyg med alla etiska Sverigefonders 

ESG-betyg under tidsperioden. Att utesluta fonder med motiveringen att de inte 

existerat under hela perioden skulle ge ett missvisande resultat då vi även jämför varje 

enskilt år. 
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4.5 Icke-Urvalsfel 
I detta avsnitt redogörs för de tänkbara fel som kan ha uppkommit i studien. De 

tänkbara fel som presenteras är täckningsfel, mät- och bearbetningsfel och bortfallsfel. 

Vi anser det viktigt att känna till dessa fel då dessa kan påverka vår analys av 

datamaterialet.  

 

4.5.1 Täckningsfel 
Det finns två typer av täckningsfel och dessa är övertäckning respektive undertäckning 

(Dahmström, 2011, s. 353-354). Vi anser att vi inte råkat ut för något undertäckningsfel 

då vi kan göra ett rimligt antagande att vår population innehåller samtliga Sverigefonder 

som funnits registrerade och att alla haft lika chans att komma med i vårt urval. Vi anser 

att vi inte heller råkat ut för någon övertäckning då vi säkerställt att endast 

Sverigefonder med svenskt aktieinnehav inkluderas i studien.  

 

4.5.2 Mät- och bearbetningsfel 
Med mätfel menas att variabelns värde avviker från det riktiga värdet (Dahmström, 

2011, s. 368). Med bearbetningsfel menas fel som uppstår vid kodning, registrering och 

bearbetning av data (Dahmström, 2011, s. 372). Eftersom att vi har använt oss av 

sekundärdata där vi laddat hem datafiler anser vi att det endast finns en liten risk för 

mätfel. Dock har vi manuellt sammanställt en del av datamaterialet och där finns risk 

för att mätfel har uppstått genom att vi kan ha fyllt i felaktiga siffror på vissa ställen. Vi 

har dubbelkollat samtliga manuella sammanställningar men anser ändå att risken finns 

att det uppstått mätfel då det är ett väldigt omfattande datamaterial. Vi har även gjort 

vissa beräkningar av genomsnitt manuellt och är medveten om att dessa beräkningar kan 

vara utsatta för bearbetningsfel. Vi la in alla färdiga ESG-betyg i Minitab och 

undersökte varje värde som låg långt från genomsnittet för att se om just det värdet 

blivit utsatt för bearbetningsfel. På så vis kunde vi upptäcka och rätta till vissa manuella 

felberäkningar. 

 

4.5.3 Bortfall 
I detta avsnitt redogörs för de bortfall som ingick i vår urvalsram. Med bortfall menas 

de element som tillhör målpopulationen men som faller bort på grund av någon 

anledning (Dahmström, 2011, s. 355). Om det finns data som faller bort av någon 

anledning innebär det att det ursprungliga urvalet blir ofullständigt (Winter, 1992, s. 

37). Winter (1992, s. 37) förklarar vidare att dessa individer bör undersökas närmare för 

att se om det beror på speciella egenskaper eller om det sker slumpmässigt. För att 

kvalitetssäkra resultatet bör en bortfallsanalys genomföras samt diskutera bortfallets 

storlek och konsekvenser (Lantz, 2014, s. 173). Då stora bortfall kan resultera i 

snedvridna resultat bör man sträva efter ett så litet bortfall som möjligt (Bell, 2006, s. 

152).  

 

Bortfall i vår studie har uppkommit genom att det fanns fonder i vårt urval som inte 

lämnat tillräckliga uppgifter gällande fondinnehav för de givna åren för att kunna ingå i 

vår studie. Vi tog kontakt med samtliga fondförvaltningsbolag som förvaltar de fonder 

där informationen saknades för att höra om de kunde bistå med information om 

fondinnehav. På så sätt kunde vi minska bortfallet. Totalt rör det sig om 22 fonder som 

fått uteslutas för att vi inte hittat tillräcklig information om dessa. Detta innebär att vårt 

totala urval är 130 fonder, varav 96 är traditionella Sverigefonder och 34 är etiska 

Sverigefonder. Enligt Jacobsen et al. (2002, s. 362) anses ett bortfall på 30 % vara okej 
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och då vi har ett bortfall på 17,7 % är risken liten för att studien kommer få ett 

snedvridet resultat.  

 

Ytterligare bortfall har uppkommit i vår studie, vilka är åren 2010, 2012 och 2014. Att 

dessa år inte skulle bli möjliga att inkludera i studien, på grund av att det inte gjorts 

betygssättningar under dessa år, var någonting som vi visste om på förhand. Då 

företagens betyg i regel inte ändrades nämnvärt från år till år, kan vi dock göra ett 

rimligt antagande om att de registrerade betygen under perioden även är representativa 

för de år för vilka data saknas. Således bör studien ge en heltäckande bild över den 

totala mätperioden, åren 2006-2013. 

 

4.6 Hypoteser 
En statistisk hypotesprövning genomförs normalt genom ett statistiskt test där ett så 

kallat p-värde beräknas, där beräkningen av p-värdet bygger på hur nollhypotesen är 

formulerad, hur stort urvalet är och vilka värden olika parametrar i stickprovet har 

(Lantz, 2014, s. 87). För att kunna genomföra ett sådant test måste man i förväg välja en 

signifikansnivå, vilket enligt Lantz (2014, s. 89) är ett mått på hur stor risk man är 

beredd att ta att förkasta en sann nollhypotes. I denna studie har vi valt att använda oss 

av både 5 % och 1 % signifikansnivå, vilka enligt Lantz (2014, s. 84) är vanligt 

förekommande nivåer i statistiska sammanhang.  

 

4.7 Korrelationsanalys 
För att mäta och beskriva sambandet mellan olika variabler kan man genomföra en 

korrelationsanalys, vilket innebär att man använder en korrelationskoefficient (r) för att 

bedöma hur starkt sambandet mellan variablerna är (Dahmström, 2011, s. 225). 

Korrelationskoefficienten kan anta alla värden från - 1, vilket är ett perfekt negativt 

samband, till 1, vilket är ett perfekt positivt samband (Lantz, 2014, s. 91). Desto 

närmare noll värdet är, desto svagare är sambandet (Dahmström, 2011 s. 225). 

Förutsättningar för att göra en korrelationsanalys är att man ska kunna ordna 

observationerna i par samt att sambandet är linjärt (Gradin, 2012, s. 43). Det går inte att 

säga vilken som är den beroende och oberoende variabeln och på grund av detta säger 

inte korrelation något om orsak och samband (Gradin, 2012, s. 43). Man kan använda 

sig av olika varianter av korrelationstester beroende på vilken data man använder. Vid 

normalfördelade data använder man sig av Pearsons Correlation (Gradin, 2012, s. 43) 

och eftersom vi har normalfördelat datamaterial kommer vi att använda oss av detta test.  

 

4.8 Regressionsanalys 
Att utföra en regressionsanalys är en flexibel statistisk metod som kan tillämpas på ett 

flertal frågeställningar, och metoden används för att studera hur en beroende variabel 

påverkas av ett antal oberoende variabler (Djurfeldt & Barmark, 2009, s. 53). Då de 

oberoende variablerna är fler än två till antalet utförs en multipel regressionsanalys 

(Anderson et al., 2009, s. 495), vilket är vad som kommer utföras i denna studie. 

Djurfeldt et al. (2010, s. 366) menar att det är problematiskt om korrelationen mellan 

variablerna är över 0,8. Detta kommer testas i vår studie med hjälp av en 

korrelationsmatris. De oberoende variablerna kan vara antingen kvantitativa eller 

binära, där det sistnämnda ofta benämns som dummy-variabler (Djurfeldt & Barmark, 

2009, s. 53). Innan man utför en regressionsanalys görs ett antagande om hur modellen 

för regressionen ser ut, där man förutspår vilka oberoende variabler som påverkar den 

beroende variabeln (Anderson et al., 2009, s. 11).  I en linjär regressionsmodell 
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inkluderas, förutom de oberoende variablerna, även en stokastisk felterm, vilken enligt 

Anderson et al. (2009, s. 469) beskriver den variation som inte kan förklaras av de 

oberoende variablerna. En typisk multipel regressionsmodell ser ut som följer: 

 

Y = β0+ β1X1 + β2X2 + e  

 

där Y är den beroende variabeln, β0, β1 och β2 är parametrar, X1 och X2 är förklarande 

variabler och e är feltermen (Anderson et al., 2009, s. 612). 

 

Inom multipel regressionsanalys talas ofta om olika problem och feltyper, av vilka tre 

av dem är heteroskedasticitet, multikollinearitet och autokorrelation (Djurfeldt & 

Barmark, 2009, s. 53). En hög heteroskedasticitet innebär att observationerna har en 

väldigt ojämn spridning kring medelvärdet, vilket enligt Djurfeldt och Barmark (2009, 

s. 113) har en negativ påverkan på precisionen i en multipel regressionsanalys. Med 

multikollinearitet avses samvariationen mellan de oberoende variablerna i 

regressionsmodellen (Anderson et al., 2009, s. 577). Då multikollineariteten påverkar 

förklaringskraften i regressionsmodellen, gör denna även det svårare att påvisa de 

oberoende variablernas påverkan på y (Djurfeldt & Barmark, 2009, s. 113). Både 

heteroskedasticitet och multikollinearitet är enligt Djurfeldt och Barmark (2009, s. 113) 

problem som är relativt enkla att åtgärda, men multikollinearitet är något svårare att 

upptäcka. När man utför en regressionsanalys är det även lämpligt att testa för 

autokorrelation i residualerna (Greene, 2012, s. 963), och det vanligaste testet för att 

undersöka autokorrelationen är att utföra ett Durbin-Watson test (Studenmund, 2014, s. 

333). Testet ger ett värde mellan 0 och 4, där ett värde närmare 0 innebär positiv 

korrelation i feltermerna, ett värde närmare 4 innebär negativ korrelation i feltermerna 

och ett värde nära 2 innebär att det inte finns någon korrelation (Studenmund, 2014, s. 

334).  

 

4.9 Statistiska feltyper 
Inom statistisk hypotesprövning talar man om två olika typer av fel, typ 1 och typ 2 

(Lantz, 2014, s. 90). Ett fel av typ 1 innebär att forskaren förkastar nollhypotesen trots 

att denna är sann, medan ett typ 2-fel innebär att forskaren inte förkastar en nollhypotes 

som är falsk (Lantz, 2014, s. 90). För denna studie hade ett typ 1-fel kunnat vara ett 

förkastande av en nollhypotes som säger att det inte finns någon skillnad i ESG-betyg, 

när det egentligen inte finns någon skillnad.  Ett fel av typ 2 hade således inneburit det 

motsatta, att samma nollhypotes inte hade förkastats trots att det finns en signifikant 

skillnad mellan fondernas betyg. Under hela arbetet har dessa feltyper funnits i åtanke 

då vi är medvetna om att slumpen kan leda till felaktiga slutsatser oavsett hur korrekta 

och välbyggda modellerna är. Att minska risken för att begå statistiska fel är dock inte 

helt enkelt då ett minskat utrymme för typ 1-fel, innebär en ökad risk för typ 2-fel 

(Djurfeldt et al., 2011, s. 192). Enligt Djurfeldt et al. (2011, s. 186) kan risken för typ 1-

fel minimeras genom att välja en låg signifikansnivå, men detta ökar även risken för att 

begå ett typ 2-fel. I denna studie har 5 %, vilket är en väldigt frekvent använd 

signifikansnivå enligt Lantz (2014, s. 84), använts genomgående genom hela arbetet. 

För att, i enlighet med det tidigare påpekandet av Djurfeldt et al. (2011, s. 186), minska 

risken att begå ett statistiskt fel av typ 1 har dock även 1 % signifikansnivå använts som 

ett komplement i de fall då denna nivå gett ett resultat som avviker från det resultat som 

visades på 5 % signifikansnivå. Genom att analysera resultatet på både 1 % och 5 % 

signifikansnivå bör vi få en god balans mellan risken för typ 1- och typ 2-fel. 
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5. Empiri & Analys 
I följande kapitel presenteras resultaten från vår empiriska undersökning samt vår 

analys av dessa. Vi väljer att presentera empiri och analys i samma kapitel då vi tycker 

det är viktigt att direkt knyta analys och diskussion till presenterat material. Detta då 

det blir tydligare för läsaren samt minskar risken för upprepning av empiri. Resultatet 

bygger på 130 fonder totalt, varav 96 är traditionella Sverigefonder och 34 är etiska 

Sverigefonder. Kapitlet är uppbyggt genom att resultatet för varje test presenteras först 

i text, sedan i bild för att sedan avslutas med en analys. Inledningsvis presenteras 

diverse deskriptiv statistik, följt av hypotesprövningar och avslutningsvis 

regressionsanalyser. 

 

5.1 Deskriptiv statistik 
 

5.1.1 Årsvisa och totala medelvärden 
Årsvisa samt totala medelvärden för de separata E-betygen och S-betygen, samt ESG-

betygen, visas i tabell 1. Där kan man tydligt se att etiska fonder verkar ha ett något 

högre betyg inom både miljö och mänskliga rättigheter. Medelvärdet för etiska fonders 

miljöbetyg (E) ligger 12,9 % högre än medelvärdet för traditionella fonders miljöbetyg, 

sett till den totala perioden. Vidare kan man även se att skillnaden mellan etiska och 

traditionella fonders miljöbetyg var minst under 2013-09-30 då etiska fonder endast 

hade ett 7,7 % högre betyg än traditionella fonder. Den största skillnaden mellan 

fondtypernas betyg hittas året innan, 2006-09-30, där etiska fonder har ett 15 % högre 

miljöbetyg.  

 

Vad gäller betyg för mänskliga rättigheter (S), kan även dessa ses i tabell 1. Här är den 

totala skillnaden mellan medelvärdet för etiska fonders betyg och traditionella fonders 

betyg något mindre, 11,5 %. Till skillnad från E-betyget är skillnaden mellan etiska och 

traditionella fonders S-betyg minst under 2013-09-30, där det endast skiljer 8,4 %. 

Mättillfället då skillnaden mellan etiska och traditionella fonders S-betyg var som störst 

var 2011-09-30 då etiska fonder hade ett 13,6 % högre betyg. Sammanfattningsvis kan 

vi fastställa att de minsta skillnaderna i E-betyg och S-betyg hittas under samma 

mätpunkt, 2013-09-30. För de största skillnaderna skiljer sig åren åt, då dessa för E-

betyg återfinns under 2006-09-30 och för S-betyg återfinns dessa under 2011-09-30. 

 

Sammanställningen över ESG-betyg, vilka presenteras i den andra och tredje kolumnen 

i tabell 1, visar att den nominella skillnaden mellan etiska och traditionella fonders 

betyg uppgår till 0,4 för hela mätperioden. Detta motsvarar en procentuell skillnad på 

12,2 %. Den största skillnaden återfinns, precis som betyget för miljö, under 2006-09-

30 och motsvarar 14,6 %. De minsta skillnaderna hittas, inte helt förvånande, under 

samma år som de båda separata E-betyg och S-betyg hade sina minsta skillnader; 2013-

09-30. 

 

I tabell 1 presenteras även ytterligare deskriptiv statistik för ESG-betygen, det vill säga 

en sammanslagning av betygen för miljö och mänskliga rättigheter, under den totala 

perioden. Studien består av totalt 545 observationer, av vilka 175 utgörs av etiska 

fonder och 370 utgörs av traditionella fonder. Att antalet observationer är så högt beror 

på att en fond kan utgöra flera observationer i de fall då fonden funnits under fler än ett 

år under totala mätperioden. Antalet unika fonder uppgår som sagt till 130 stycken, 

varav 96 utgörs av traditionella fonder och 34 utgörs av etiska fonder. Medelvärdena för 
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de två fondtyperna uppgår till 3,67 respektive 3,27 vilket är i enlighet med 

informationen i tabell 1. Standardavvikelsen ligger på 0,59 för etiska fonder och 0,77 

för traditionella fonder. Q1 anger att 25 % av observationerna av etiska fonder har ett 

lägre betyg än 3,51 och motsvarande värde uppgår till 2,67 för traditionella fonder. Av 

tabellen kan man även avläsa att 75 % av de etiska Sverigefonderna har ett lägre betyg 

än 4,08, vilket är något högre än Q3 för de traditionella Sverigefonderna vilken 

motsvarar 3,87. Liksom medelvärdet är även medianen för etiska fonder något högre än 

medianen för traditionella fonder. 

 

Tabell 1: Deskriptiv statistik 

 
 

5.1.2 Medelvärden för stora, medelstora och små fonder 
I tabell 2 presenteras först ESG-betyg för stora fonder, vilka innefattar fonder som vid 

tidpunkterna för mätning hade ett marknadsvärde mellan 1,8 och 20 miljarder SEK. 

Tabellen visar att de stora etiska fonderna hade ett 17,8 % högre betyg än de stora 

traditionella fonderna. För de medelstora fonderna var skillnaden i ESG-betyg 9,7 % 

och för de små fonderna 12,9 %. Vidare visar tabellen även att stora fonder har det 

högsta ESG-betyget, med ett medelvärde på 3,89, medan små traditionella fonder har 

det lägsta betyget, 3,24. 

 

Till höger om ESG-betygen presenteras fondernas miljöbetyg. Liksom för ESG-betyg är 

skillnaden mellan etiska och traditionella fonders miljöbetyg störst för de stora 

fonderna, där etiska fonder har ett 17,3 % högre betyg. De medelstora etiska fonderna 

har ett 11,3 % högre betyg än medelstora traditionella fonder och skillnaden för de små 

fonderna är 13,4 %. Det högsta miljöbetyget tillskrivs än en gång de stora etiska 

fonderna, vilka har ett medelvärde på 4,04. Detta är tabellens högsta värde. Fonderna 

som visar upp det lägsta miljöbetyget är enligt tabellen små, traditionella fonder vilka 

har ett medelvärde på 3,39. 

 

Slutligen visar tabellen även en översikt över fondernas betyg för mänskliga rättigheter, 

S-betyg. Precis som för de två tidigare presenterade betygen är skillnaden störst för de 

stora fonderna, 18,5 %. Den minsta skillnaden noteras för de medelstora fonderna där 

det endast skiljer 8 %, och mellan de små fonderna är skillnaden 12,4 %. Även gällande 
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mänskliga rättigheter har stora, etiska fonder det högsta betyget, 3,73, och små 

traditionella fonder har det lägsta betyget, 3,08. 

 

Tabell 2: Betygsöversikt för stora, medelstora, små fonder  

 
 

5.1.3 Korrelationsanalys 
En korrelationsanalys beskriver sambandet mellan två variabler och som vi tidigare 

nämnt är en förutsättning för att utföra en korrelationsanalys att det finns ett linjärt 

samband mellan dessa variabler. För att ta reda på hur stark denna korrelation är gjorde 

vi ett korrelationstest. Tabell 3 visar att det finns ett starkt, positivt samband, detta då 

Pearson Correlation indikerar en korrelation på 0,96 mellan E-betyg och S-betyg för 

samtliga fonder. Vi ser även ett p-värde på 0,00 vilket innebär att vi förkastar 

nollhypotesen att det inte finns något statistiskt signifikant samband mellan de två 

variablerna.  

 

Tabell 3: Korrelation mellan samtliga fonders E-betyg och S-betyg 

 
5.1.4 Analys av deskriptiv statistik 
Den ovan presenterade statistiken visar att etiska Sverigefonder, både under den totala 

perioden och sett till varje individuellt år, har haft ett något högre ESG-betyg än 

traditionella Sverigefonder. Som ovan beskrivits noteras de minsta skillnaderna i både 

E-betyg och S-betyg under samma år, vilket är något anmärkningsvärt. De största 

skillnaderna återfinns dock under olika år; 2006 för miljöbetygen och 2011 för betygen 

för mänskliga rättigheter. Vidare visar både etiska och traditionella fonder upp ett högre 

betyg för miljö än för mänskliga rättigheter. Skillnaderna är dock inte avsevärt stora, att 

utifrån detta avgöra huruvida skillnaden är signifikant eller ej är problematiskt. Att 

fastställa detta kräver en hypotesprövning, och resultaten från dessa kommer att 

presenteras senare i kapitlet. 

 

Vad gäller tabell 2, vilken visar stora, medelstora och små fonders betyg, innehåller den 

ett antal intressanta observerade värden. För det första är skillnaden mellan de stora 

etiska och traditionella fondernas betyg störst för både miljö och mänskliga rättigheter, 

och därmed även för ESG. Vidare verkar det finnas ett samband mellan traditionella 

fonders storlek och deras betyg då de stora fonderna har de högsta betygen, de 
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medelstora fonderna har något lägre betyg och de små fonderna har de lägsta betygen. 

Detta gäller inte för de etiska fonderna där de största fonderna visserligen har de högsta 

betygen, men i övrigt varierar det angående vilket storlekssegment som hamnar på 

andra plats.  

 

En annan intressant aspekt gällande informationen i tabell 2 är att alla fondgrupper; det 

vill säga etiska och traditionella i samtliga storlekar, har ett högre betyg för miljö än för 

mänskliga rättigheter. Detta verkar vara en genomgående trend på den svenska 

fondmarknaden då så även var fallet enligt informationen i tabell 1. Vad detta beror på 

är svårt att fastställa, men möjligtvis kan det vara ett resultat av att fondbolagen 

använder sig av positiv eller negativ screening och att de har större fokus på att 

investera i miljömässigt ansvarstagande företag. Det allra lägsta betyget i tabellen tillhör 

små, traditionella fonder och gäller deras S-betyg. Detta är inte särskilt förvånande med 

tanke på den tidigare diskussionen om att små traditionella fonder uppvisar de lägsta 

betygen samt att betygen för de mänskliga rättigheterna ligger lägre än betygen för 

miljö.  

 

En korrelation på 0,96 visar att de två variablerna E-betyg och S-betyg verkar öka 

tillsammans. Ett perfekt, positivt samband har en korrelation på 1 och Gradin (2012, s. 

45) skriver att om korrelationskoefficienten är mellan 0,9-1 är styrkan på korrelationen 

mycket stark. Då empirin visar att korrelationen mellan E-betyg och S-betyg är 0,96 

tyder detta på att det finns ett mycket starkt, positivt samband mellan dessa variabler. 

Att E-betyg och S-betyg verkar öka tillsammans innebär att fonder med ett högt 

miljöbetyg även verkar ha ett högt betyg av mänskliga rättigheter och vice versa. 

Eftersom det inte går att säga något om vilken variabel som är den beroende och 

oberoende, kan vi inte säga något om det är ett högt E-betyg som påverkar fonder att 

även ha ett högt S-betyg eller om det är tvärtom.  

 

Ett p-värde är till stor hjälp vid tolkning av korrelationskoefficienten. Empirin visar ett 

p-värde på 0,00 och detta innebär att vi förkastar nollhypotesen och det finns alltså en så 

pass stark korrelation att den inte kan förkastas som ett resultat av slumpen. Det finns 

således ett statistiskt signifikant samband mellan E-betyg och S-betyg hos samtliga 

fonder. 

 

5.2 Hypotesprövning för ESG-betyg för den totala perioden 
H0 1: Det finns ingen signifikant skillnad mellan traditionella Sverigefonder och etiska 

Sverigefonder gällande ESG-betyg. 

H0 2: Det finns ingen signifikant skillnad mellan traditionella Sverigefonder och etiska 

Sverigefonder gällande E-betyg. 

H0 3: Det finns ingen signifikant skillnad mellan traditionella Sverigefonder och etiska 

Sverigefonder gällande S-betyg. 

 

Nedan följer resultaten från de hypotesprövningar som har utförts i Minitab. I tabell 4 

presenteras en sammanställning av resultatet från den hypotesprövning som gäller ESG-

betyg för den totala perioden. E- och S-betyg hypotesprövades även separat på samma 

sätt, och även resultatet från dessa återges i tabell 4. Vi har undersökt totalt 545 

observationer, varav 175 innefattar etiska fonder och 370 innefattar traditionella fonder. 

Vi kan utläsa i tabell 4 att de etiska fonderna har högre genomsnittligt ESG-betyg, E-

betyg och S-betyg för hela perioden 2006-2013. Störst skillnad är det i E-betyg där 

etiska fonder har 12,87 % högre genomsnittligt betyg än traditionella fonder. Skillnaden 
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mellan ESG-betyg och S-betyg för hela perioden är något lägre där etiska fonder har 

12,23 % högre genomsnittligt ESG-betyg respektive 11,50 % högre genomsnittligt S-

betyg än traditionella fonder. Traditionella fonder har högre standardavvikelse än etiska 

fonder för respektive betyg. Standardavvikelsen för de traditionella fonderna ligger 

mellan 0,7-0,8 medan standardavvikelsen för de etiska fonderna ligger runt 0,5-0,6. 

Empirin visar alltså att standardavvikelsen är högre för traditionella fonder än etiska 

fonder för samtliga betyg. Standardavvikelsen för de etiska respektive de traditionella är 

ungefär densamma för respektive betyg. Enligt den empiriska regeln ligger 95 % av 

observationerna inom två standardavvikelser från medelvärdet i ett symmetriskt fördelat 

urval (Gradin, 2012, s. 17-18). P-värdet för samtliga hypotesprövningar blev 0,00. 

 

Tabell 4: Sammanställning av resultat från hypotesprövning av ESG-betyg, E-betyg och 

S-betyg för den totala perioden 

 
 

5.2.1 Analys av resultat från hypotesprövning för den totala perioden 
De ovan presenterade resultaten visar att etiska fonder har högre ESG-betyg, E-betyg 

och S-betyg för hela perioden 2006-2013. Detta resultat överensstämmer med det 

resultat som Borgers (2014) presenterar i sin doktorsavhandling, vilken bygger på en 

studie utförd på den amerikanska fondmarknaden. Då Borgers (2014) studie utfördes 

mellan 2004 och 2012 är relevansen till denna studie hög, på grund av att tidsperioderna 

inte skiljer sig märkvärt åt. Dock är vi medvetna om att den amerikanska 

fondmarknaden är betydligt större än den svenska fondmarknaden. Vi anser det ändå 

relevant att jämföra dessa marknader då båda länder har väl utvecklade fondmarknader 

och att analysera skillnader och likheter på dessa marknader är därmed intressant. 

Förhållandet mellan etiska fonders betyg och traditionella fonders betyg verkar således 

ha varit liknande på den amerikanska och svenska fondmarknaden under åtminstone 

åren 2006-2012, där etiska fonder har högre betyg än traditionella fonder. Resultatet 

ligger även i linje med den tidigare studien utförd av Kempf och Osthoff (2008), vilken 

även den kom fram till att etiska fonder har högre ESG-betyg än traditionella fonder. 

Denna studie utfördes mellan 1991 och 2004, vilket tyder på att förhållandet mellan 

etiska och traditionella fonders ESG-betyg på den amerikanska fondmarknaden varit 

liknande under perioden 1991-2012. Huruvida detta är förenligt med den svenska 

marknaden går inte att fastställa utifrån denna studie då data för åren 1991-2005 saknas, 

men för de efterföljande åren är resultaten för den svenska och amerikanska 

fondmarknaden åtminstone desamma. Resultatet ligger även i linje med Utz och 

Wimmer (2014) resultat vilket säger att etiska fonder har ett högre ESG-betyg än 

traditionella fonder. Studien utfördes under perioden 2002-2012, och etiska fonder 

visade upp högre ESG-betyg än traditionella fonder under hela mätperioden.  
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Utifrån resultatet från hypotesprövningen kan vi se att det inte existerar något 

agentproblem gällande fondens grad av etik. Om etiska fonder inte hade visat sig ha ett 

högre ESG-betyg än traditionella fonder hade det funnits skäl att misstänka att det 

existerat ett agentproblem mellan investerare och fondförvaltare på den svenska 

fondmarknaden. Investeraren och fondbolagen hade således haft olika intressen och 

incitament med fondens placeringar, där investeraren vill investera etiskt medans 

fondbolagen har större fokus på avkastning. Benämningen etiska fonder skulle således 

vara ett verktyg för marknadsföring snarare än en investeringsstrategi för att investera 

etiskt. Resultatet ligger således inte i linje med den tidigare empiriska forskningen 

vilken har kommit fram till att det ofta existerar agentproblem mellan investerare och 

fondbolag (Chevalier & Ellison, 1995; Huhmann & Bhattacharyya, 2005; Juravle & 

Lewis, 2008). Enligt Huhmann och Bhattacharyya (2005) är den information som 

investerare får från fondbolagen ofta otillräcklig för att investerare ska kunna göra en 

korrekt bedömning av fonden, vilket ger upphov till agentproblem. Således ger den 

information som investerare kan tillgodogöra sig från fondbolagens marknadsföring inte 

en rättvisande bild av fondens egenskaper (Huhmann & Bhattacharyya, 2005). Detta 

ligger inte i linje med resultatet i vår studie då fonder som marknadsför sig som etiska, 

också har visat sig vara mer etiska än traditionella fonder. Således anser vi att fonders 

marknadsföring ger en rättvisande bild av fondens investeringsstrategi, och att detta inte 

ger upphov till agentproblem mellan fondbolagen och investerarna. Det är dock viktigt 

att vara medveten om att det finns flera typer av agentproblem och att vi i denna uppsats 

endast ämnar undersöka och uttala oss om agentproblem mellan investerare och 

fondbolag gällande fondens grad av etik. Agentproblem har även diskuterats av Juravle 

och Lewis (2008) som menar att agentproblem kopplade till SRI blivit alltmer vanligt. 

Detta är ingenting som vi kan ge stöd för i vår studie, då vi inte ser några indikationer 

på förekomst av agentproblem i vår studie. 

 

Empirin visar att de etiska fonderna har ungefär 10 % högre betyg än de traditionella 

fonderna. Det finns ingen forskning som säger hur mycket en fond måste investera 

ansvarsfullt för att få kalla sig etisk utan det är det faktum att fonden har ett fokus på 

ansvarsfullhet som gör att fonden räknas som etisk. Detta kan innebära att även om en 

fond uppger att den har ESG-fokus, kan fonden investera i företag som har ett lågt 

socialt ansvarstagande.  

 

Något som är anmärkningsvärt är att det genomsnittliga S-betyget, 3,48, för de etiska 

fonderna är väldigt nära det genomsnittliga E-betyget, 3,42, för de traditionella fonderna 

för hela perioden. Detta innebär att traditionella fonder investerar ungefär lika mycket i 

företag som har höga betyg i miljö som etiska fonder. Utifrån tabell 4 kan vi även där se 

att E-betygen är högre än S-betygen för både etiska och traditionella fonder för 

respektive år. Detta skulle kunna betyda att det är vanligare att företag investerar 

miljömedvetet än investerar utifrån mänskliga rättigheter. Då tidigare studier inte 

specifikt undersökt de olika komponenterna av ESG, det vill säga studerat miljö och 

mänskliga rättigheter separat, går det inte att fastställa huruvida detta ligger i linje med 

den existerande kunskapen inom området. Hursomhelst är det en intressant iakttagelse i 

studien. 

 

Eftersom p-värdet för samtliga hypotesprövningar är 0,00 dras slutsatsen att det finns en 

signifikant skillnad mellan etiska och traditionella fonders betyg under den totala 

mätperioden. Följaktligen förkastas alla tre hypoteser och vi har alltså statistiskt 
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säkerställt att etiska fonder har högre genomsnittliga ESG-betyg, E-betyg och S-betyg 

än traditionella fonder under den totala perioden.   

 

5.3 Hypotesprövning ESG-betyg för respektive mätpunkt 
H0 4: Det finns ingen signifikant skillnad mellan traditionella Sverigefonder och etiska 

Sverigefonder gällande ESG-betyg för respektive mätpunkt.  

 

Ovan presenterades och analyserades hypotesprövningarna som gällde den totala 

perioden, med utfallet att H0 1, H0 2 och H0 3 förkastas. Detta säger dock ingenting om 

huruvida detta resultat även gäller varje enskild mätpunkt som ingår i tidsramen för 

studien. På grund av att både fondernas innehav och betygen för respektive företag som 

ingår i fonden skiljer sig från år till år, skiljer även de totala fondbetygen sig åt mellan 

åren. Således kan årliga fluktuationer i fondernas betyg leda till att p-värdet, och därmed 

beslut om att acceptera eller förkasta nollhypotesen, skiljer sig åt mellan åren. För att 

avgöra huruvida resultatet är signifikant under respektive mätpunkt som ingick i ramen 

för studien utfördes individuella hypotesprövningar för varje enskilt år för ESG-betyg. 

Att vi väljer att använda ESG-betyg och inte separata E-betyg och S-betyg motiveras av 

att Borgers (2014), Kempf och Osthoff (2008) samt Utz och Wimmer (2014) valde att 

använda ESG-betyg i sin studie. ESG-betyg är en sammanslagning av E-betyg och S-

betyg, och därför anser vi att det är tillräckligt att använda ESG-betyget när vi utför de 

årsvisa hypotesprövningarna. I tabell 5 presenteras en sammanställning av dessa.  

 

Resultatet visar att antalet Sverigefonder var flest vid mätpunkten 2009-09-30 då 34 

etiska och 62 traditionella fonder existerade på den svenska marknaden. Det lägsta 

antalet Sverigefonder återfanns vid 2006-09-30, vilket är studiens första tidpunkt för 

mätning. Etiska fonder visar upp ett högre genomsnittligt ESG-betyg än traditionella 

fonder under samtliga mätpunkter. Vad gäller betygens standardavvikelse ligger den på 

en jämn nivå från år till år men är som högst under 2006-09-30 då traditionella 

Sverigefonder har en standardavvikelse på 0,88 från medelvärdet och etiska fonder har 

en standardavvikelse på 0,59 från medelvärdet.  

 

P-värdet är 0,00 under mätpunkterna 2006-09-30, 2007-09-30, 2008-09-30, 2009-09-30 

och 2011-09-30. Nollhypotesen förkastas således för dessa år på både 5 % och 1 % 

signifikansnivå. Under 2013-09-30 uppgår p-värdet till 0,01 vilket är mindre än 0,05 

och således signifikant på 5 %, men inte på 1 % signifikansnivå. Nollhypotesen kan 

således inte förkastas på 1 % signifikansnivå under detta år.  
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Tabell 5: Sammanställning av resultat från årsvis hypotesprövning 

 

 

5.3.1 Analys av resultat från årsvis hypotesprövning 
Det empiriska utfallet från de årsvisa hypotesprövningarna blev att H0 4, vilken säger 

att det inte finns någon skillnad i ESG-betyg mellan etiska och traditionella fonder 

under respektive mätpunkt i studien, förkastas på både 5 % och 1 % signifikansnivå för 

samtliga mätpunkter förutom 2013-09-30. Således finns det en statistiskt säkerställd 

skillnad mellan etiska fonders och traditionella fonders betyg under dessa perioder. De 

etiska fonderna har därmed ett mer ansvarsfullt innehav. Detta innebär att resultatet från 

dessa år ligger i linje med den tidigare empiriska forskningen (Borgers, 2014; Kempf & 

Osthoff, 2008; Utz & Wimmer, 2014), vilken genomgående visar att etiska fonder har 

ett högre betyg än traditionella fonder. Mätpunkterna 2006-09-30, 2007-09-30, 2008-

09-30, 2009-09-30 och 2011-09-30 ligger alla inom tidsramen för Borgers (2014) samt 

Utz och Wimmers (2014) studier, och resultatet är som sagt i enlighet med deras 

resultat. Mätpunkten 2013-09-30 täcks ej av den tidigare empiriska forskningen och 

således är resultatet inte direkt jämförbart med dessa. En jämförelse mellan vår studie 

och den tidigare forskningen känns dock ändå relevant då år 2013 ligger nära de andra 

årtalen tidsmässigt som studierna utförts på, samt att resultatet i den tidigare empiriska 

forskningen inte ändrats nämnvärt mellan de föregående åren. Vad gäller förekomsten 

av agentproblem kan vi dra samma slutsats som i diskussionen i föregående avsnitt; att 

ett agentproblem gällande fondens grad av etik inte existerar. 

 

Vad gäller tidpunkten för den sista mätningen, 2013-09-30, förkastas nollhypotesen på 5 

% signifikansnivå och accepteras på 1 % signifikansnivå. Beroende på vilken 

signifikansnivå som väljs kan det antingen argumenteras för att detta överensstämmer 

med de slutsatser som tidigare forskare dragit, eller att detta avviker från dessa. Vi ser 

dock att etiska fonder har ett något högre betyg än traditionella fonder under denna 
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mätpunkt, och att p-värdet är mindre än 0,05. Nollhypotesen förkastas därmed på 5 % 

signifikansnivå. Skillnaden är dock så pass marginell att den inte kan förkastas på 1 % 

signifikansnivå, nollhypotesen accepteras därför på denna signifikansnivå. Då det ändå 

verkar vara så att etiska fonder hade ett högre betyg än traditionella fonder under 2013-

09-30, anses resultatet inte strida emot den tidigare empiriska forskningen. 

 

Det kan anses vara något märkvärdigt att 2013-09-30 inte är mätpunkten med den 

största standardavvikelsen med tanke på den tidigare nämnda empiriska regeln. Detta på 

grund av att en hög standardavvikelse innebär en stor spridning av observationerna, 

vilket hade kunnat förklara varför resultatet inte är statistiskt signifikant. I detta fall 

ligger medelvärdena för etiska fonder och traditionella fonder dock väldigt nära 

varandra, med en nominell skillnad på 0,27, eller 8 %, vilket förklarar resultatet. Det 95-

procentiga konfidensintervallet för etiska fonder sträcker sig från 2,53 till 4,79, och för 

traditionella motsvarar samma konfidensintervall värden mellan 2,01 och 4,77. 

Konfidensintervallerna har räknats ut genom att utgå från medelvärdet plus minus två 

standardavvikelser. Med tanke på att betygsskalan sträcker sig från 0 till 7 ligger 

observationerna för de båda fondgrupperna således relativt koncentrerat kring sina 

respektive medelvärden, och inte heller särskilt långt från varandra. Detta kan jämföras 

med perioden där de största standardavvikelserna noterades, vilket var under 2006-09-

30. De 95-procentiga konfidensintervallen för etiska och traditionella fonder motsvarade 

då 2,64 – 4,99 respektive 1,57 – 5,08. Särskilt det sistnämnda, vilket är 

konfidensintervallet för traditionella Sverigefonder, var väldigt stort, vilket innebär att 

observationerna hade en väldigt stor spridning under denna period. Vidare var 2006-09-

30 även tidpunkten där man tydligast kan se att etiska fonder hade ett mer etiskt och 

ansvarsfullt innehav än traditionella fonder då den procentuella skillnaden i ESG-betyg 

var 14, 6 %. Detta framstår som logiskt med tanke på de tidigare förda resonemangen 

om relationen mellan standardavvikelse och hypotesprövning, då standardavvikelsen för 

de traditionella fonderna var högre än standardavvikelsen för etiska fonder. Att den ena 

fondgruppen ligger mer koncentrerat kring ett visst värde jämfört med den andra, 

innebär att värdena kommer skilja sig åt. 

 

För att återgå till 2013-09-30 är denna mätpunkt intressant ur flera synvinklar. För det 

första är det den senast observerade tidpunkten och borde således vara den som bäst 

återspeglar dagens situation på den svenska fondmarknaden. Anmärkningsvärt är att 

antalet etiska Sverigefonder minskade från 28 stycken under 2011-09-30 till endast 22 

stycken under 2013-09-30. En orsak till detta var att sju av de etiska Sverigefonderna 

som fanns registrerade under 2011-09-30 slogs samman med varandra eller andra 

fonder under 2012, och fanns således inte kvar under 2013-09-30. Antalet traditionella 

fonder ökade mellan dessa år från 65 till 67, vilket inte känns orimligt med tanke på att 

fonder kontinuerligt slås samman, likvideras och startas.  

 

5.4 Övergripande analys av hypotesprövning 
De empiriska resultat som hittills presenterats visar genomgående att etiska 

Sverigefonder under den utvalda mätperioden har ett högre ESG-betyg än traditionella 

Sverigefonder. Detta ligger i linje med den forskning som redan finns på området då 

både Borgers (2014), Kempf och Osthoff (2008) samt Utz och Wimmer (2014) kommit 

fram till liknande resultat, om än på andra fondmarknader än den svenska, se tidigare 

empirisk forskning samt diskussion under avsnitt 5.2.1 och 5.3.1.  

 



44 
 

Förutom dessa studier har även agentproblem diskuterats, se kapitel 3, där tidigare 

forskning belyst förekomsten av dessa inom just fondhandeln. Chevalier och Ellison 

(1995, s. 2) menar att det ofta uppstår agentproblem mellan investerare och 

fondbolagen, då deras incitament för fonden i många fall är motstridiga. Enligt 

resultaten från vår studie kan en investerare med syfte att investera i etiskt hållbara och 

ansvarstagande fonder, med fördel välja att investera i en etisk Sverigefond framför en 

traditionell Sverigefond. Investerarens syfte, att investera hållbart, matchar således med 

fondens faktiska egenskaper, och denne får ett mer etiskt sparande genom att placera 

sina pengar i en etisk Sverigefond jämfört med om hen placerat dem i en traditionell 

Sverigefond. Ett så kallat agentproblem uppstår således inte i just detta sammanhang, då 

det gällande fondens etiska aspekter inte finns någon direkt konflikt mellan investeraren 

och fondbolaget. En anledning till att misstänka att det förekommer agentproblem 

mellan investerare och fondbolag på den svenska fondmarknaden hade kunnat uppstå 

ifall resultatet visat på en icke signifikant skillnad mellan etiska och traditionella 

fonders ESG-betyg. Detta hade gett en indikation på att ett etiskt och hållbart innehav 

inte är fondens högsta prioritet utan att fondbolaget värdesätter andra aspekter högre, 

exempelvis avkastning, och att detta påverkar ESG-betyget negativt. En investerare som 

placerar sina pengar i en etisk fond, i tron att denne är mer etisk än de traditionella 

fondalternativen, hade således hamnat i en form av konflikt med fondbolaget som sköter 

fondens innehav.  

 

Enligt Juravle och Lewis (2008, s. 296) är kortsiktighet ett stort problem inom 

integrationen för SRI i verksamheter och bolag. Detta på grund av att ett kortsiktigt 

fokus ofta leder till att SRI bortprioriteras till förmån för hög kortsiktig fondavkastning 

(Juravle & Lewis, 2008, s. 296). Således bör en konflikt mellan investerare och 

fondbolaget uppstå i de fall då investeraren vill erhålla ett långsiktigt och etiskt hållbart 

sparande, medan fondbolagen vill ha en hög fondavkastning på kort sikt. Då de etiska 

fonder som omfattats av denna studie visat sig ha ett högre ESG-betyg än de 

traditionella fonderna, finns inga indikationer på att fondbolagen som har dessa fonder 

skulle ha ett kortsiktigt fokus med negativ påverkan på SRI. En konflikt mellan 

investerare och fondbolag verkar således inte existera. Vidare diskuterar Huhmann och 

Bhattacharyya (2005) förekomsten av agentproblem inom fondhandeln, och menar att 

fondbolag ger otillräcklig information till investerare vilket leder till agentproblem. Då 

vårt resultat visar att etiska fonder är mer etiska än traditionella fonder kan vi anta att 

svenska fondbolag ger korrekt och tillförlitlig information om fondens 

investeringsstrategi. Naturligtvis kan det finnas andra grunder på vilka agentproblem 

kan uppstå, grunder som av förståeliga skäl ej diskuteras här, men just fondens grad av 

etik verkar inte vara föremål för konflikt utifrån resultaten i denna studie. 

 

Vi valde att inkludera studien utförd av Carlsson Reich et al. (2001) då positiv screening 

på etiska fonder innebär att traditionella fonder utan etisk märkning men som ändå 

möter de etiska kraven lika väl som SRI-fonder, faller bort från urvalet. Detta innebär 

att denna typ av screening ger ett smalare urval än om de traditionella fonderna, som är 

lika etiska, skulle inkluderas i urvalet. Då resultatet från hypotesprövningarna visar att 

etiska fonder har ett högre betyg än traditionella fonder, och således är mer etiska, dras 

slutsatsen att urvalet av etiska fonder minskas. 

 

5.5 Screening 
En del av syftet med den kommande regressionsanalysen är att undersöka hur fondernas 

eventuella screening påverkar deras ESG-betyg. Att vi väljer att använda ESG-betyg 
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och inte separata E-betyg och S-betyg motiveras av att Kempf och Osthoff (2008), valde 

att använda ESG-betyg i sin studie. Vi anser att det är tillräckligt att använda ESG-

betyget när vi undersöker screeningens roll. I tabell 6 presenteras hur många fonder som 

använder sig av respektive screeningmetod. Variablerna vapen, tobak, pornografi, spel 

och alkohol är områden som omfattas av negativ screening. Som vi kan se i tabell 6 är 

negativ screening ungefär tre gånger vanligare bland fonderna än positiv screening. De 

två metoderna är dock inte ömsesidigt uteslutande utan samtliga fonder, förutom en, 

som använder sig av positiv screening, använder sig även av negativ screening. Vad 

gäller negativ screening har vi identifierat fem områden som många av fonderna i 

studien uttalat väljer bort, se tabell 7. Av dessa områden är tobak det som flest fonder 

väljer bort, följt av vapen och alkohol. En del av fonderna använder sig dock av negativ 

screening men på andra områden än de som valts ut här, exempelvis brott mot 

mänskliga rättigheter.  

 

Vidare är det inte samtliga fonder som specificerar vilka områden de väljer bort under 

screeningprocessen, utan de uppger endast att de använder sig av negativ screening. 

Detta gäller dock för en mycket liten del av fonderna i studien. Då majoriteten av 

fonderna, enligt deras egna uppgifter, använder något eller några av de ovan nämnda 

områdena i sin screeningprocess har vi valt att inkludera just dessa i studien. I tabell 8 

visas återigen hur många av fonderna som väljer bort respektive område i samband med 

screening. Till höger visas även det genomsnittliga ESG-betyget för både de fonder som 

använder sig av negativ screening och för de som inte gör det. Vi kan utläsa från tabell 8 

att det är vanligare att fonder använder sig av screening mot alkohol, tobak samt vapen 

än att de inte gör det. Det motsatta gäller för pornografi och spel där det är vanligare att 

fonder inte använder sig av negativ screening mot dessa kriterier än att fonder gör det. 

Vad gäller ESG-betygen verkar det som att de fonder som inte screenar mot alkohol, 

tobak, pornografi samt vapen har högre betyg än de fonder som gör det. Däremot har 

fonder som screenat mot spel ett högre ESG-betyg än de fonder som inte har det. 

 

Tabell 6: Sammanställning över fondernas användande av screening 

 
 

Tabell 7: Sammanställning över fondernas screeningkriterier 
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Tabell 8: Sammanställning över ESG-betyg och screening  

 
 

5.5.1 Analys av screening 
Vi ser att de etiska fonderna i vårt urval i stor utsträckning använder sig av screening, 

vilket även var fallet i studien utförd av Carlsson Reich et al. (2001). Studien av 

Carlsson Reich et al. (2001) genomfördes på den europeiska marknaden, och att vårt 

resultat ligger i linje med denna är därför inte särskilt förvånande då Sverige är en del av 

Europa. Utifrån tabell 6 ser vi att det endast är en fond som enbart använder sig av 

positiv screening, samtidigt som det är 21 fonder som använder sig av enbart negativ 

screening. Negativ screening verkar således vara betydligt mer populärt bland etiska 

Sverigefonder. Detta resultat stämmer väl överens med resultatet i Borgers studie (2014, 

s. 75) vilken visar att negativ screening är en vanligare metod än positiv screening. En 

anledning till detta skulle kunna vara att negativ screening anses mer effektivt än positiv 

screening. Med effektivt menar vi att det bör vara lättare för en fond att uppnå ett socialt 

ansvarstagande innehav genom att aktivt välja bort kontroversiella verksamheter, 

jämfört med om man hade valt in önskvärda kriterier. Att aktivt välja in företag som har 

önskvärda kriterier, skulle kunna innebära att man också får andra, icke önskvärda, 

kriterier inkluderade i portfolion. Ett exempel skulle kunna vara att investera i ett 

företag med högt miljöfokus, men som har kopplingar till vapenindustrin. Negativ 

screening kan således uppfattas som mer effektivt då man aktivt exkluderar utifrån vissa 

kriterier, och således inte får några oönskade kriterier inkluderade på samma sätt som 

vid positiv screening. Utz och Wimmer (2014) kom fram till att en fond som 
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klassificeras som etisk inte per definition exkluderar kontroversiella företag, således är 

negativ screening inte en självklarhet för en etisk fond. Detta har visat sig 

överensstämma med resultatet i denna studie också, då vi sett att ett antal etiska fonder 

inte använder sig av negativ screening. Att resultatet överensstämmer med Utz och 

Wimmers studie (2014) tyder på att en etisk fond på den amerikanska marknaden 

screenar på liknande sätt som en etisk fond på den svenska marknaden. Kempf och 

Osthoff (2008) studerade bland annat tobak, alkohol, spel och vapen i sin studie om 

screening, och dessa screeningkriterier har visat sig vara vanligt förekommande även på 

den svenska marknaden då många av fonderna säger sig använda dessa. Detta ger också 

en indikation på att svenska, etiska fonder inte skiljer sig nämnvärt från amerikanska, 

etiska fonder. 

 

Enligt tabell 7 är det mest vanligt att etiska Sverigefonder använder sig av negativ 

screening mot tobak. Att det förhåller sig så känns rimligt med tanke på att svenskar 

generellt har en negativ inställning till tobak, och att detta påverkat fonder att vilja 

exkludera företag med en koppling till just tobak. Vi anser att det är svårt att bedöma 

varför relativt få fonder visat sig använda negativ screening mot pornografi och spel, 

medan övriga kriterier verkar vara mer populärt att screena mot. Detta skulle kunna vara 

en följd av fondbolagens individuella preferenser. 

 

Tabell 8 visar, något förvånande, att de fonder som inte använder sig av negativ 

screening har högre ESG-betyg än de som använder sig av metoden. Undantaget är 

kategorin spel där fonder som använder negativ screening har ett marginellt högre 

betyg, 0,2 procentenheter. Störst är betygsskillnaden gällande pornografi där 

medelbetyg för de fonder som inte exkluderar företag inom branschen har ett 11,7 % 

högre betyg än fonder som aktivt väljer bort dessa. Utifrån informationen i tabell 8 

verkar det således inte som att negativ screening har en positiv påverkan på ESG-betyg. 

Tvärtom verkar negativ screening mot alkohol, tobak, pornografi och vapen sänka 

fondens ESG-betyg. Värt att nämna gällande dessa siffror är dock att många av 

fonderna använder fler än ett av dessa områden när de praktiserar negativ screening. 

Vidare finns det andra faktorer, såsom huruvida företagen använder sig av positiv 

screening eller ej, vilket marknadsvärde fonden har och hur länge den har funnits, vilka 

påverkar fondens betyg. Denna tabell tar inte hänsyn till dessa utan ämnar endast ge en 

första indikation på hur negativ screening påverkar fondens betyg. För att få en mer 

rättvisande bild av hur negativ screening, om ett antal övriga faktorer, påverkar fondens 

ESG-betyg kommer en regressionsanalys att genomföras längre fram i kapitlet.  

 

5.6 Residualanalys  
För att säkerställa att vårt datamaterial är passande för de kommande 

regressionsanalyserna har vi genomfört en residualanalys. Resultaten från 

residualanalysen presenteras i appendix 1. Vi utförde en residualanalys där vi valde att 

ta fram histogram över residualerna, residualer mot anpassade värden och residualer 

mot ordningen i datamaterialet. I residualanalysen kan vi utläsa att datamaterialet ser ut 

att vara normalfördelat. Om ett urval är tillräckligt stort kan man, enligt centrala 

gränsvärdessatsen, anta att observationerna är normalfördelade (Gradin, 2012, s. 24). Vi 

kan även se att det inte verkar finnas några outliers och att det inte ser ut som att 

datamaterialet är skevt på något sätt. Vidare kan vi se att residualerna har konstant 

variation och att residualerna inte är korrelerade med varandra. Då residualerna verkar 

ha konstant variation har vi inget problem med heteroskedasticitet. Därmed har vi ej 

korrigerat vårt datamaterial för detta. Om vi har outliers i vårt datamaterial kan dessa ge 



48 
 

konsekvenser för analysen. Problemen med residualanalyser är att det är svårt att veta 

vilka avvikelser som är accepterbara och vilka som kan orsaka problem för analysen. 

Normalitetstestet visar hur mycket varje residual avviker från det förväntade värde vi 

skulle fått om fördelningen varit normalfördelad. Perfekt normalfördelad hade 

residualen varit om alla residualer hamnat på den diagonala linjen och vi anser att 

avvikelserna är relativt små. Således kan standardfelsberäkningar användas. 

 

5.7 Multikollinearitetstest 
För att undersöka hur mycket de oberoende variablerna korrelerar, det vill säga 

samvarierar, med varandra utfördes ett multikollinearitetstest. Vi använde oss av 

Pearson Correlation i Minitab och resultatet av testet finns sammanfattat i tabell 9. 

Siffrorna 1-10 överst i tabellen motsvarar samma variabler som finns uppradade 

vertikalt längst till vänster i tabellen. Siffran 1 är således marknadsvärde, 2 är positiv 

screening och så vidare. 

 

Tabell 9: Pearson Correlation  

 
 

I tabell 9 framgår att korrelationen mellan de oberoende variablerna ligger mellan -

0,383 och + 0,644. Vidare ser vi att det är ett fåtal värden som ligger väldigt nära 0, 

vilket innebär att de övriga variablerna är mer eller mindre korrelerade till varandra. 

Utifrån informationen i tabellen är negativ screening mot vapen och fondens ålder de 

två oberoende variablerna som verkar vara minst korrelerade till varandra. 

Korrelationen mellan dessa två uppgår till - 0,001. Andra variabler med en nästintill 

obefintlig korrelation är negativ screening mot alkohol och huruvida fonden fortfarande 

existerar eller ej (- 0,003). Av tabellen kan även fastställas att negativ screening mot 

alkohol och negativ screening mot tobak är starkt korrelerade till varandra. Således 

verkar en stor del av de fonder som aktivt väljer bort företag som på ett eller annat sätt 

har att göra med tobak, även välja bort företag som har en koppling till alkohol. Alkohol 

verkar även vara det screeningområde som generellt har störst korrelation till övriga 

screeningområden då alkohol och spel har en korrelation på 0,57 och alkohol och 

pornografi har en korrelation på 0,65. Vad gäller de variabler mellan vilka en negativ 

samvariation verkar finnas är positiv screening och negativ screening mot tobak de två 

med störst negativ korrelation, - 0,383. Vidare visar tabellen att marknadsvärde har en 

svag korrelation till många av de andra variablerna med en svag negativ korrelation till 

positiv screening och en svag positiv korrelation till negativ screening. 
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I en regression bör respektive oberoende variabel vara korrelerad till den beroende 

variabeln och ju högre korrelation desto bättre (Dahmström, 2011 s. 225). I utformandet 

av modellen är det dock viktigt att tänka på att en oberoende variabel ska kunna förklara 

något av variationen i den beroende variabeln, och för att det ska vara fördelaktigt att 

lägga till en ny oberoende variabel i modellen ska denna kunna förklara något av den 

variation hos den beroende variabeln som inte redan är förklarat av de andra variablerna 

(Dahmströn, 2005, s. 30). Det kan alltså vara så att två oberoende variabler ensamma 

förklarar variationen i den beroende variabeln men om dessa två variabler ger samma 

information, dvs är starkt korrelerade, är det meningslöst att inkludera båda dessa 

oberoende variabler i regressionsanalysen. Att inkludera variabler som är starkt 

korrelerade med varandra skapar därför problem då det försvårar för forskaren att utläsa 

vilken variabel som förklarar variationen av ESG-betyg. Vi har utgått från den tumregel 

som Djurfeldt et al. (2010, s. 366) belyser, vilken innebär att om korrelationen är över 

0,8 kan detta orsaka problem i regressionsanalysen. Då vi inte har någon korrelation 

över 0,8, och inte heller någon som ligger i närheten av 0,8, anser vi att 

multikollinearitet inte är ett problem i vår regression. Vi behöver således inte exkludera 

någon variabel ur modellen, utan kan utföra regressionen utan problem. Vad gäller 

förekomsten av autokorrelation för variablerna mättes dessa med hjälp av en Durbin-

Watson-statistika. Värdet på denna uppgick till 1,05 vilket enligt Studenmund (2014, s. 

334) innebär att autokorrelationen inte räknas som extremt hög. Med detta som 

bakgrund valde vi att inte justera för autokorrelation i vår regressionsanalys. Enligt 

Studenmund (2001, s. 418) kan resultatet bli opålitligt då positiv autokorrelation 

föreligger, då standardfelet för koefficienterna underestimeras. Vi är medvetna om att 

viss autokorrelation förekommer i vårt datamaterial och trots att vi inte korrigerat för 

detta är vi medvetna om att det kan ha påverkat standardfelen till viss del.  

 

5.8 Regressionsanalys 
 

5.8.1 Regressionsanalys av ESG-betyg respektive screening 
H0 5: En etisk klassificering har ingen påverkan på fonders ESG-betyg. 

H0 6: Negativ screening har ingen påverkan på etiska Sverigefonders ESG-betyg. 

H0 7: Positiv screening har ingen påverkan på etiska Sverigefonders ESG-betyg. 

 

I avsnitt 5.2 och 5.3 testades om det fanns någon skillnad mellan etiska och traditionella 

fonders ESG-betyg, och resultatet visade att etiska fonder har ett högre ESG-betyg än 

traditionella fonder. Detta resultat säger dock ingenting om vilka variabler som påverkar 

fonders ESG-betyg. För att ta reda på detta har regressionsanalyser utförts och resultatet 

visas i detta avsnitt. I tabell 10 presenteras resultatet av regressionsanalysen av ESG-

betyg för traditionella och etiska fonder. I denna regression inkluderas både etiska och 

traditionella fonder för att se vilka variabler som påverkar Sverigefonders ESG-betyg. 

Endast etiska fonder har inkluderats i de två nästföljande regressionerna då vi vill 

undersöka vilka variabler som påverkar etiska Sverigefonders ESG-betyg. Faktorer som 

inkluderats i den första modellen är om fonden är etisk eller inte, fondens 

marknadsvärde, fondens ålder samt om fonden är död eller levande. Vi ser att samtliga 

variabler förutom ålder har en signifikant påverkan på fondens ESG-betyg samt att alla 

signifikanta variabler har en positiv påverkan. Variablernas VIF-värden ligger mellan 

1,05 och 1,56, vilka anses acceptabla, och förklaringsgraden uppgår till 10,33 %. 

 

Nedan följer resultaten av de regressionsanalyser gällande screening som genomförts. 

Som tidigare nämnts är det endast de etiska fonderna som inkluderats i regressionerna. 
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Analysen har utförts i två steg där den första innefattade variablerna i tabell 10. Utifrån 

informationen i tabellen kan vi se att det inte är samtliga variabler som har en 

signifikant påverkan på betyget. Värt att notera är även att ingen av variablerna har en 

signifikant negativ påverkan på betyget. Vidare ligger VIF för de oberoende variablerna 

mellan 1,02 och 1,20, vilket är inom ramen för vad som avses som en godkänd 

kollinearitet. Förklaringsgraden ligger på 9,44 %. 

 

I steg 2 av regressionsanalysen lades de olika screeningkriterierna in i 

regressionsmodellen. Resultatet av regressionsanalysen visas i tabell 12 och där framgår 

att spel och pornografi är de två områden som har signifikant påverkan på betygen. Att 

exkludera företag som faller under kategorin spel ökar fondens ESG-betyg medan 

exkludering av företag med koppling till pornografi har en negativ påverkan av fondens 

ESG-betyg. När de fem screeningkriterierna lades till i modellen ökade 

förklaringsgraden till 24,99 %. 

 

Tabell 10: Sammanställning av regressionsanalys för etiska och traditionella fonder 

 
 

Tabell 11: Sammanställning av regressionsanalys för etiska fonder, steg 1 
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Tabell 12: Sammanställning av regressionsanalys för etiska fonder, steg 2  

 
 

5.8.2 Analys regressionsanalys 
Resultatet i tabell 10 visar att marknadsvärdet, om fonden är etisk samt om fonden är 

död har positiv signifikant påverkan på ESG-betyget. Fondens ålder har inte en 

signifikant påverkan. Detta innebär att det faktum att en fond klassificieras som etisk 

höjer fondens ESG-betyg, vilket stämmer överens med resultatet i avsnitt 5.2 och 5.3 

vilka visade att etiska fonder har högre ESG-betyg än traditionella fonder. Detta 

överensstämmer även med den tidigare empiriska forskningen av Borgers (2014) samt 

Kempf och Osthoff (2008) som i sina studier utförde liknande regressionsanalyser och 

fann att en etisk klassificering höjer fondens ESG-betyg. Resultatet överensstämmer 

även med studien utförd av Utz och Wimmer (2014). Vidare visar resultatet att ju högre 

marknadsvärde fonden har, desto högre är fondens ESG-betyg. Detta stämmer delvis 

överens med resultatet i avsnitt 5.1.2 där det visade sig att stora fonder har de högsta 

betygen. Vidare visar tabellen att numera döda fonder har högre ESG-betyg än levande 

fonder. En förklaring till att det förhåller sig så skulle kunna vara att dessa fonder har 

haft ett högt ESG-fokus, vilket har blivit på bekostnad av fondens avkastning och att 

fondens således likviderats eller slagits ihop med en annan fond. Cowton (2004, s. 249) 

menar att krav på avkastning ofta överges till förmån för etiska aspekter, vilket är vad 

som kan ha skett i detta fall. Variabeln ålder har ingen signifikant påverkan på ESG-

betyg, vilket innebär att fonder som funnits länge varken har systematiskt högre eller 

lägre betyg än nya fonder. 

 

Resultatet i tabell 11 visar att marknadsvärde, positiv screening och död har en 

signifikant positiv påverkan på etiska fonders ESG-betyg. Detta innebär således att stora 
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fonder, fonder som använder sig av positiv screening och de fonder som inte längre 

finns, generellt har haft högre ESG-betyg under mätperioden jämfört med övriga fonder. 

Modellen har en relativt låg förklaringsgrad, 9,44 %. Detta innebär således att endast 

9,44 % av variationen i ESG-betyg kan förklaras av de oberoende variablerna som 

inkluderats i modellen. Vi anade på förhand att det skulle bli relativt låg 

förklaringsgrad. Detta eftersom ett rimligt antagande kan göras om att det är en mängd 

övriga variabler som påverkar ESG-betygen och vi tog endast med 5 variabler i vår 

första regression. Att det endast är positiv screening som har en signifikant positiv 

påverkan på ESG-betyget ligger inte i linje med det resultat som Kempf och Osthoff 

(2008) kom fram till då deras studie visade att både positiv och negativ screening höjer 

fonders ESG-betyg. Utifrån tabell 11 ser vi dock att negativ screening har en svag 

positiv påverkan på ESG-betyg, men att den variabeln inte är statistiskt signifikant. 

Anmärkningsvärt är, återigen, att döda fonder har haft ett högre betyg under 

mätperioden. Detta skulle som ovan diskuterats kunna bero på att dessa fonder kan ha 

haft ett högt ESG-fokus och att detta blivit på bekostnad av fondernas avkastning. 

Fonder med låg avkastning kan möjligtvis ha likviderats, köpts upp eller slagits ihop 

med andra fonder till följd av den låga avkastningen. Detta känns som ett rimligt 

antagande då Morningstars datamaterial visade att det var ett flertal etiska fonder som 

likviderades eller slogs ihop under den senare delen av 2011 samt under 2012. Cowton 

(2004, s. 249) menar att krav på avkastning ofta överges till förmån för etiska aspekter, 

men Cowtons påstående motsäger det resultat som Kempf och Osthoff (2008) kommit 

fram till; att etiska och traditionella fonders finansiella prestation inte skiljer sig åt. Då 

vår studie inte undersökt fondernas finansiella prestation, kan inga slutsatser dras 

gällande hur fondernas avkastning påverkats av deras respektive ESG-fokus. 

 

När respektive screeningkategori lades in i modellen, tabell 12, påverkades variablernas 

p-värden och således fick vi ett nytt resultat. Positiv screening är fortsatt en signifikant 

positivt påverkande variabel, men fondens marknadsvärde har inte längre en statistiskt 

säkerställd påverkan. Negativ screening visar sig fortfarande inte vara signifikant, men 

ett antal av de områden som omfattas av negativ screening visar på signifikans. Dessa är 

pornografi och spel. Värt att notera är att spel har en positiv påverkan på ESG-betyget 

medan pornografi faktiskt har en negativ påverkan. Detta innebär att fonder som 

exkluderar företag som har en koppling till pornografi generellt har lägre betyg. Detta 

skulle kunna indikera på att företag som faller inom ramen för vad som räknas som 

pornografi är miljömässigt ansvarstagande eller har höga betyg för mänskliga 

rättigheter. Att exkludera sådana företag skulle således kunna sänka fondens ESG-

betyg. Då de olika screeningkategorierna lades till ökade förklaringsgraden från 9,44 % 

till 24,99 %. Vi har valt att använda oss av R-sq (adj) som mått på förklaringsgraden, 

vilket är ett mått som justeras efter antalet variabler (Djurfeldt, 2012, s. 161). Detta 

innebär att förklaringsgraden inte ökar per automatik då fler variabler läggs till i 

modellen, utan en högre förklaringsgrad innebär att en större del av variationen i ESG-

betyget faktiskt förklaras av de oberoende variablerna. Således förklaras mer av 

variationen i ESG-betyg då de olika screeningkategorierna läggs in i 

regressionsmodellen, jämfört med när dessa inte inkluderas. 

 

Viktigt att ha i åtanke i analysen av resultaten är att denna studie är genomförd på den 

svenska fondmarknaden, vilket är en relativt liten marknad. Om det inte finns något 

företag som har verksamhet kopplat till ett visst område, kommer negativ screening på 

det området inte innebära något uteslutande av företag. Vi besitter ingen grundlig 

information om respektive företags verksamhet och kan således inte uttala oss om hur 
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många företag som under perioden haft verksamhet kopplat till vapen, pornografi och 

liknande. Således vet vi inte heller om negativ screening på exempelvis pornografi 

inneburit att ett flertal företag exkluderats, eller om det inte alls existerat några företag 

under mätperioden som haft sådan verksamhet. Huruvida fondbolagen använder sig av 

de screeningkriterier som de påstår sig använda kan vi heller inte säkerställa. Om 

fondbolagen inte följer sin uttalade screeningpolicy, skulle ett eventuellt agentproblem 

kunna existera. Detta då investerare tror att de investerar i en fond som tar avstånd från 

vissa oetiska områden, men att fondbolagen i själva verket inte exkluderar dessa icke 

önskvärda företag. Detta skulle innebära att den information som investerare får av 

fondbolagen angående fondernas egenskaper skulle således vara missvisande.  

 

Den information som investerare kan tillgodogöra sig från fonders marknadsföring har 

visat sig vara otillräcklig för en korrekt bedömning av fonden (Huhmann & 

Bhattacharyya, 2005). Huruvida fondbolagen följer sin screeningpolicy har vi som sagt 

ingen vetskap om, men utifrån vår egna erfarenhet av att försöka hitta fondens uttalade 

screeningpolicy anser vi att informationen är svårtillgänglig. För ett flertal fonder 

framgick det inte tydligt vilken screeningpolicy de hade, eller hur denna 

implementerades. Det förekom även fonder i urvalet som uppgav att de använde sig av 

positiv och negativ screening, men inte vilka kriterier som inkluderades eller 

exkluderades. Informationen gällande fonden kan därför anses vara otillräcklig, vilket 

ligger i linje med den tidigare forskningen av Huhmann och Bhattacharyya (2005). 

Även Chevalier och Ellison (1995) påstår att det ofta existerar agentproblem mellan 

fondbolagen och investerarna på fondmarknaden. Detta styrks av Juravle och Lewis 

(2008) som påstår att agentproblem på den etiska fondmarknaden blivit allt vanligare. 

Huruvida det existerar ett agentproblem mellan fondbolagen och investerarna på den 

svenska fondmarknaden gällande den tillgängliga informationen kan vi inte uttala oss 

om då vi inte vet om fondbolagen följer sin uttalade screeningpolicy. Vi kan därför 

varken styrka eller dementera den tidigare forskningen. Vi ser dock att graden av 

information från fondbolagen skulle kunna ge upphov till ett agentproblem. 

Att positiv screening har en signifikant positiv påverkan på ESG-betyg överensstämmer 

delvis med resultatet i Kempf och Osthoffs (2008) studie vilken visade att både positiv 

och negativ screening höjer etiska fonders ESG-betyg. I vår studie visade sig negativ 

screening inte ha någon signifikant påverkan på fonders ESG-betyg. En av de främsta 

anledningarna till att fonder använder sig av negativ screening är att exkludera företag 

som har kontroversiell verksamhet i hopp om att uppnå en mer etisk portfolio. Därmed 

hade det varit logiskt att negativ screening skulle visa sig ha en positiv signifikant 

påverkan på ESG-betyg. Att detta inte var fallet är därmed något anmärkningsvärt. Vi är 

medvetna om att de screeningkriterierna vi studerat inte har en direkt koppling till miljö 

och mänskliga rättigheter, vilka är de två områden som ingår i ESG-betyget. 

Anledningen till att vi ändå valt just dessa kriterier är att vi ville undersöka hur 

screening generellt påverkar ESG-betyget, och de utvalda kriterierna är de som många 

av fonderna själva säger sig använda. Dessutom är de väldigt lika de kriterier som 

användes av Kempf och Osthoff (2008) i deras studie, därav kändes de relevanta även 

för oss. Slutligen menar vi att det rimligtvis bör finnas en indirekt koppling mellan 

screeningkriterierna och ESG-betyg då vi har sett att i princip alla etiska fonder som 

använder sig av positiv screening även använder sig av negativ screening. Detta innebär 

att fonder som fokuserar på att inkludera ansvarsfulla företag även exkluderar företag 

som har kontroversiell verksamhet. Exempelvis fonder som har ett högt miljöfokus bör 

exkludera företag inom tobaksindustrin på grund av att detta är en miljöskadlig produkt.  
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Noterbart är att exkludering av pornografi och vapen har en signifikant negativ 

påverkan på fondernas ESG-betyg, medan exkludering av spel har en signifikant positiv 

påverkan. Att det förhåller sig så kan bero på att de två förstnämnda kan anses inte ha en 

lika tydlig koppling till ESG-betyg som spel har, och att ett uteslutande av dessa inte 

påverkar ESG-betyg på samma sätt som spel. Att exkludering av spel har en positiv 

påverkan på ESG-betyg ger en indikation på att företag med koppling till spel har låga 

betyg för miljö och mänskliga rättigheter. Att exkludering av pornografi och vapen har 

en negativ påverkan på ESG-betyget indikerar att företag med sådana verksamheter har 

höga miljöbetyg eller höga betyg för mänskliga rättigheter.  

 

Utifrån resultatet i tabell 10 förkastar vi H0 5 vilken säger att en etisk benämning inte 

påverkar fonders ESG-betyg. Detta då vårt resultat visar att en etisk klassificering höjer 

ESG-betyget för Sverigefonder. Resultatet känns logiskt då vi tidigare i studien sett att 

etiska fonder har högre ESG-betyg än traditionella fonder, se avsnitt 5.2. Utifrån 

resultatet i tabell 11 och 12 visade sig positiv screening ha en positiv signifikant 

påverkan på ESG-betyg, medan negativ screening inte visade sig ha någon signifikant 

påverkan. Utifrån detta accepteras H0 6, vilken säger att negativ screening inte har en 

signifikant påverkan på etiska fonders ESG-betyg, medan H0 7, som säger att positiv 

screening inte påverkar etiska fonders ESG-betyg, förkastas. Detta gäller för både 5 % 

och 1 % signifikansnivå.  
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6. Slutsats 
I följande kapitel kommer vår problemformulering att besvaras och studiens bidrag 

kommer att presenteras. Slutligen redogörs för förslag till framtida forskning. Denna 

studie utfördes för att undersöka om det fanns någon signifikant skillnad mellan 

traditionella och etiska Sverigefonder gällande ESG-betyg. För att undersöka detta har 

vi samlat in data mellan åren 2006-2013 och undersökt 130 Sverigefonder totalt. 

Korrelationstest, hypotesprövningar, samt regressionsanalyser utfördes och studiens 

resultat visar att det finns en signifikant skillnad mellan ESG-betygen för de etiska och 

traditionella fonderna.  

 

6.1 Slutdiskussion 
Vi har undersökt huruvida SRI-fonder uppfyller de krav som investerare ställer, det vill 

säga att de investerar ansvarsfullt. Vi har analyserat aktieinnehavet hos etiska och 

traditionella fonder med fokus på de ESG-betyg som företagen i respektive fond har. 

Vidare har vi räknat ut ett genomsnittligt ESG-betyg för samtliga fonder genom att 

koppla varje individuellt företags E-betyg och S-betyg till hur stor del av fonden som 

företaget utgör. Vårt urval bestod av etiska och traditionella Sverigefonder som vi har 

analyserat under tidsperioden 2006-2013.  

 

Vår problemformulering var att ta reda på om det finns någon skillnad i ESG-betyg 

gällande miljö och mänskliga rättigheter mellan etiska Sverigefonder och traditionella 

Sverigefonder. Studiens huvudsyfte var att undersöka om det finns någon skillnad 

mellan etiska Sverigefonder och traditionella Sverigefonder gällande ESG-betyg för 

åren 2006-2013. Huvudsyftet anses vara uppfyllt då vi har funnit en signifikant skillnad 

mellan etiska Sverigefonders och traditionella Sverigefonders ESG-betyg för hela 

mätperioden. 

 

Studiens första delsyfte var att undersöka huruvida det finns någon skillnad mellan 

etiska Sverigefonder och traditionella Sverigefonder gällande E-betyg och S-betyg. 

Detta delsyfte är uppfyllt då resultatet visar att etiska Sverigefonder har högre E-betyg 

samt S-betyg än traditionella Sverigefonder sett till hela mätperioden. 

 

Studiens andra delsyfte bestod i att undersöka huruvida positiv och negativ screening 

påverkar etiska fonders ESG-betyg. Även detta delsyfte har uppnåtts då vi har sett att 

positiv screening har en signifikant positiv påverkan på ESG-betyg. 

 

Studiens sista delsyfte var att undersöka huruvida det existerar ett agentproblem på den 

svenska fondmarknaden. Detta delsyfte har uppnåtts då vi sett att det inte existerar ett 

agentproblem mellan investerare och fondbolag på den svenska fondmarknaden 

gällande fonders grad av etik. Detta på grund av vår studie visar att fonder som benämns 

som etiska visat sig vara mer etiska än traditionella fonder under mätperioden. 

 

Problemformuleringen samt studiens syften har besvarats då vi i denna studie funnit 

empiriskt bevis på att det finns en signifikant skillnad mellan etiska och traditionella 

fonder vad gäller ESG-betyg och resultatet i vår studie visar således att etiska fonder är 

mer etiska än traditionella fonder. Detta gäller för både hela mätperioden och för 

respektive mätpunkt i studien. Vi är medvetna om att det är en mängd andra faktorer 

förutom miljö och mänskliga rättigheter som påverkar hur ansvarsfulla företag är, och 

att denna studie således inte ger en fullständig bild av fondernas grad av etik. I studien 
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analyseras Sverigefonder mellan åren 2006 och 2013, och studien säger därmed inte 

nödvändigtvis någonting om hur relationen mellan etiska och traditionella 

Sverigefonder ser ut idag, eller har sett ut historiskt. Studiens resultat visar att SRI-

fonder uppför sig i enlighet med vad namnet antyder; de är etiskt ansvarstagande. 

Resultatet i studien ligger därmed i linje med tidigare empirisk forskning (Borgers, 

2014; Kempf & Osthoff, 2008; Utz & Wmmer, 2014), vilken säger att etiska fonder har 

högre ESG-betyg än traditionella fonder. Investerare uppnår därmed en mer etiskt 

balanserad portfolio då de investerar i en etisk Sverigefond jämfört med om denne 

investerar i en traditionell Sverigefond.  

 

Gällande screening har negativ screening, i vår studie, visat sig vara en vanligare metod 

än positiv screening. Detta är i enlighet med Borgers (2014) resultat. De flesta fonder i 

vår studie använde sig enbart av negativ screening medan det endast var en fond som 

enbart använde sig av positiv screening. Många av fonderna använde sig dock av båda 

metoderna. Tobak visade sig vara det screeningkriterium som flest fonder i urvalet 

använde sig av. Vidare visar resultatet i vår studie att positiv screening höjer etiska 

fonders ESG-betyg medan negativ screening inte har någon signifikant påverkan. 

Tidigare empirisk forskning (Kempf & Osthoff, 2008) har visat att både positiv och 

negativ screening har en positiv påverkan på ESG-betyg, vilket inte helt 

överensstämmer med vårt empiriska resultat.  

 

Utifrån resultatet i studien har även en annan slutsats dragits, nämligen att det inte 

existerar något agentproblem gällande fondernas grad av etik, på den svenska 

fondmarknaden. Detta då vi sett att det inte finns någon konflikt mellan investerare och 

fondbolag gällande hur etisk fonden är. Tidigare empirisk forskning (Chevalier & 

Ellison, 1995; Huhmann & Bhattacharyya, 2005; Juravle & Lewis, 2008) har funnit 

bevis på att det existerar agentproblem mellan investerare och fondbolag på 

fondmarknaden. Detta är ingenting vi funnit bevis på i vår studie. Vi är dock medvetna 

om att det kan finnas andra typer av agentproblem vilka inte diskuteras i denna uppsats 

då vi endast har undersökt problem orsakade av bristfällig information gällande fonders 

grad av etik.  

6.2 Teoretiskt och praktiskt bidrag 
Vår studie har ökat det empiriska materialet gällande etiska och traditionella fonder. Det 

finns tidigare forskning som har studerat detta globalt men den svenska marknaden var 

innan denna studie inte utforskad. Genom detta resultat ges ett teoretiskt bidrag till att 

bredda kunskapen inom den svenska fondmarknaden och att ge en förståelse för 

skillnaden mellan etiska och traditionella fonder. Studien har tydliggjort att etiska 

fonder är mer socialt ansvarstagande än traditionella fonder, då de etiska fonderna har 

ett högre ESG-betyg, och på vis gett stöd till den tidigare forskningen inom området. 

Studien ger ett ytterligare teoretiskt bidrag då den har redogjort för vilka enskilda 

faktorer som påverkar etiska Sverigefonders ESG-betyg. Positiv screening samt negativ 

screening mot spel har en positiv påverkan på ESG-betyg. Även numera döda fonder 

har visat sig ha högre ESG-betyg. Vidare visade sig negativ screening mot pornografi 

ha en negativ påverkan på etiska fonders ESG-betyg. 

Resultatet som framkommit i studien visar att etiska fonder är mer etiska än traditionella 

fonder. Genom detta resultat ges ett praktiskt bidrag till investerare som önskar 

investera etiskt på den svenska fondmarknaden då vår studie visar att etiska fonder har 

ett större innehav av mer ansvarstagande företag. Genom att ha undersökt om det finns 
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någon skillnad mellan dessa fonder kan vi ge en praktisk vägledning vid val av fond då 

etiska investerare med fördel kan välja en etisk fond framför en traditionell fond enligt 

resultatet i denna studie. Detta ligger i linje med forskning som undersökt utländska 

marknader. Vidare ger vi även ett praktiskt bidrag till fondbolagen gällande screening 

då positiv screening ökar fondens ESG-betyg. Slutligen bidrar studien med information 

till investerare och fondbolag om att agentproblem inte existerar mellan dessa parter då 

fondbolagen agerar i enlighet med den etiska investerarens önskan.  

6.3 Förslag till fortsatt forskning 
Efter att ha gjort denna studie upptäckte vi några forskningsområden som skulle vara 

intressanta att studera. Exempelvis hade det varit intressant att studera kopplingen 

mellan ESG-betyg och fondprestation, det vill säga riskjusterad fondavkastning, på den 

svenska marknaden. Detta eftersom kopplingen mellan ESG-betyg och fondprestation 

är ett relativt outforskat område. Det kan även vara av intresse att utföra studier som 

liknar vår studie fast på andra marknader för att se huruvida etiska fonder har högre 

ESG-betyg än traditionella fonder även på dessa marknader. 

Ett annat alternativ hade kunnat vara att, liksom i denna studie, studera fondmarknaden i 

Sverige, men att inte begränsa studien till att omfatta endast Sverigefonder, utan 

undersöka hela den svenska fondmarknaden. Detta skulle ge ytterligare kunskap om den 

svenska fondmarknaden då eventuella skillnader i ESG-betyg mellan svenska och 

utländska företag skulle tydliggöras. Att jämföra ESG-betyg för svenska SRI-fonder 

med ESG-betyg för utländska SRI-fonder hade också varit intressant då det kan finnas 

skillnader i länders grad av socialt ansvarstagande, vilket bör avspeglas i fondernas 

betyg. Ett sista förslag till fortsatt forskning är att undersöka huruvida fonder som 

använder sig av positiv screening har ett mindre innehav i kontroversiella företag. Detta 

skulle vara intressant eftersom resultatet i denna studie visar att många fonder som 

använder sig av positiv screening också använder sig av negativ screening, därav bör 

fonder som använder sig av positiv screening ha ett lägre innehav av kontroversiella 

företag. 

6.4 Etiska och samhälleliga aspekter 
Då socialt ansvarstagande är en viktig etisk och samhällelig aspekt, samt då denna 

studie bygger på företags sociala ansvarstagande, har CSR och SRI belysts 

genomgående under hela arbetet.  Denna studie är viktig ur ett etiskt och samhälleligt 

perspektiv då den visar att investerare kan lita på att en etiskt klassificerad fond har en 

högre grad av etik än en traditionell fond. Detta innebär att de upplysningar som 

fondbolagen ger, gällande huruvida deras fonder är etiska eller ej, överensstämmer med 

de ESG-betyg som dessa fonder har. Då åtta av tio svenskar sparar i fonder, enligt 

information från Fondbolagen (2015), är denna information värdefull för den absoluta 

majoriteten av den svenska befolkningen. Således är denna studie viktig ur ett 

samhälleligt perspektiv. I studien har etiska fonder visat sig ha ett högre socialt 

ansvarstagande, vilket förhoppningsvis leder till att fler investerare väljer etiska fonder 

framför traditionella fonder till följd av det ökade sociala ansvarstagandet. Om fler 

väljer att investera etiskt kan detta ge incitament för fondbolag att fortsätta öka sina 

etiska investeringar. Detta leder på sikt till ett mer hållbart och ansvarstagande samhälle. 

 

Enligt Bryman och Bell (2011, s. 131-132) är det framförallt fyra olika etiska principer 

som bör beaktas inom svensk forskning. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, 

nyttjandekravet och konfidentialitetskravet (Bryman & Bell, 2011, s. 131-132). Då 
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denna uppsats inte innefattar några faktiska respondenter, och de två förstnämnda 

principerna rör just behandling av respondenter, anses dessa inte vara relevanta för 

denna studie. Konfidentialitetskravet och nyttjandekravet innebär att de uppgifter som 

ingår i undersökningen måste behandlas med största möjliga konfidentialitet samt att 

uppgifterna endast får användas för forskningsändamålet (Bryman & Bell, 2011, s. 

132), vilket är något som vi tagit hänsyn till i studien. En stor del av den information 

som legat till grund för denna studie är offentlig och kan hämtas från publika rapporter 

och databaser, så detta är inte data som omfattas av konfidentialitetskravet. Dock har vi 

även använt icke-offentlig information som vi fått från Morningstar och denna har vi 

sett till att behandla med konfidentialitet. Dessutom fick vi, innan vi fick tillgång till 

Morningstars data, fylla i ett formulär där vi lovade att inte sprida informationen utan 

deras samtycke eller använda den i övriga syften förutom i själva studien. Självklart är 

detta löften som vi har levt upp till, och därmed anses både konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet vara uppfyllt. Vidare har vi behållit en objektiv ansats genom hela 

arbetet, och har strävat efter en positivistisk kunskapssyn med opartiskhet. Subjektiv 

bedömning av oss författare har inte förekommit då fondernas klassificering angående 

om de är etiska eller ej har gjorts av fondbolagen själva, samt då betygen för miljö och 

mänskliga rättigheter tagits fram av Folksam.  
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7. Sanningskriterier 
I följande kapitel redogörs för studiens sanningskriterier. Kriterier som kan diskuteras 

vid användandet av kvantitativ metod är validitet och reliabilitet (Bryman, 2012, s. 167) 

och följaktligen kommer styrkor och svagheter med dessa diskuteras nedan. Slutligen 

presenteras övergripande kritik mot studien.  

7.1 Validitet 
Med en studies validitet avses huruvida forskaren ifråga mäter det som denne avser att 

mäta (Ejvegård, 2012, s. 80), och uttrycket validitet kan delas upp i intern validitet och 

extern validitet. För att en studie ska anses ha hög intern validitet krävs det att de 

mätinstrument som används i studien har en teoretisk förankring (Bjereld et al., 1999, s. 

104). I denna studie mäts fonders genomsnittliga ESG-betyg, och för att säkerställa en 

hög intern validitet har väl motiverade och erkända metoder använts, och 

tillvägagångssätten finns beskrivet i kapitel 2 och 4. Vidare ämnar studien till att 

undersöka den svenska fond- och företagsmarknaden, och för att öka validiteten har 

utländskt innehav således sorterats bort från fonderna i de fall där sådana förekommit. I 

enstaka fall har fonder med stor andel utländska aktier av någon anledning ändå 

klassificerats som Sverigefonder av Morningstar, men dessa har uteslutits i denna 

studie. Även denna åtgärd utfördes för att öka validiteten i studien. 

Den externa validiteten rör studiens generaliserbarhet, vilken avser huruvida studiens 

urval är representativt för hela populationen (Johansson Lindfors, 1993, s. 162). En 

anledning till ifrågasättande av den externa validiteten uppkommer enligt Bryman 

(1997, s. 50) i de fall där forskaren drar slutsatser kring en population från studier 

gjorda på ett urval som inte representerar hur populationen ser ut. I denna studie har 

nästintill samtliga traditionella och etiska Sverigefonder inkluderats och detta innebär 

följaktligen att studiens generaliserbarhet och externa validitet är höga. Studien är 

framförallt generaliserbar till den svenska marknaden då detta har varit studiens 

utgångspunkt. Generalisering till utländska marknader kan därför inte göras.  

7.2 Reliabilitet 
Med en studies reliabilitet menas tillförlitligheten och användbarheten av mätintrument 

och måttenheter (Ejvegård, 2012, s. 77). Subjektiva bedömningar ska inte påverka 

datamaterialet och detta kan kontrolleras genom att samma studie genomförs igen för att 

se om samma resultat visas (Lekhall & Wahlin, 2001, s. 215). Enligt vår mening har 

denna studie hög reliabilitet. Då datamaterialet är hämtat från externa sidor har vi inte 

haft någon möjlighet att påverka materialet. Vidare anser vi att denna studie är lätt att 

replikera med hänsyn till access till datamaterial samt metodologi. Datamaterialet finns 

tillgängligt för alla att ladda hem via Folksam och Finansinspektionen. Informationen vi 

fick från Morningstar finns inte tillgängligt på deras hemsida men vid en förfrågan då vi 

förklarade vilken data och vad vi skulle använda den till samt underskrift av vår 

handledare Rickard Olsson fick vi denna data skickat till oss. Det kan alltså vara svårare 

för vissa personer att få tillgång till denna data och studien kan därför vara svårare att 

genomföra för dem. Dock tror vi att om man frågar Morningstar om man får ta del av 

denna information på grund av forskning tror vi inte att det skulle vara några problem. 

De statistikor vi använt är kända inom statistiken och går att använda i de flesta 

statistikprogram. Vidare anser vi att resultatet skulle bli samma oberoende av vem som 

utför mätningarna samt att vid upprepade mätningar skulle resultatet förbli detsamma.  
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7.3 Övergripande kritik 
Under genomförandet av denna studie har vi gjort vissa val för att vara säkra på att 

studiens omfattning speglar de givna förutsättningarna. Folksams undersökning för 

ansvarsfullt företagande baseras på bolag som var registrerade på Stockholmsbörsen 

OMX den 31:a maj respektive år. Vi har undersökt fondinnehaven den 30 september 

respektive år medan betygen för företagen är fastställda samtliga år mellan juli och 

september förutom sista året, 2013, då betygen är fastställda den 15 augusti. Detta gör 

att fondinnehaven kan ha hunnit ändras under de angivna perioderna vilket kan innebära 

att vi fått felaktiga siffror i vårt datamaterial. Fondinnehaven redovisas kvartalsvis och 

vi har valt att ta datamaterial från det sista kvartalet, 30e september, då detta bäst 

speglar den period då betygen för företagen sattes. Detta borde minimera risken att vi 

undersökt fondinnehav som inte stämmer överens med tiden då betygen för företagen är 

satta.  

 

Vår grundtanke var att inkludera samtliga Sverigefonder som finns registrerade under 

åren 2006-2014 men vissa förutsättningar gjorde att vi valde att ta bort vissa företag 

som inte stämde in med vår målpopulation. Eftersom syftet med studien var att 

undersöka Svenska fonder har vi tagit bort utländska företag från fondinnehaven. Detta 

innebär att fonden kan få ett högre eller lägre sammanlagt ESG-betyg beroende på om 

de utländska företagen har höga eller låga ESG-betyg. Dock har vi motverkat detta 

genom att ta bort marknadsvärdena för de utländska företagen från fondens totala 

marknadsvärde och sedan räknat ut ett vägt genomsnittsbetyg.  

Eftersom vi endast undersöker vissa aspekter, som miljö och mänskliga rättigheter, har 

vi fått ha i åtanke att det finns ytterligare faktorer som avgör hur etiskt ett företag är. 

Exempelvis kan ett företag som fått högt miljö-betyg ändå klassas som oetiskt då det 

finns många andra faktorer som företag måste ta hänsyn till. Vi är således medvetna om 

att de E-betyg och S-betyg som använts i denna studie inte ger en fullständig bild av hur 

etiskt ansvarstagande företagen är, men anser att dessa ändå ger en riktlinje angående 

hur pass etiska de är.  

Vi som studenter har inte kunnat få tillgång till GES ESG-betyg eller hur dessa tagits 

fram. Då Folksam delvis grundar sina betyg på de betyg som GES sätter, hade det varit 

fördelaktigt att ha mer kunskap om detta för att få en utökade förståelse för betygen. 

Detta ser vi som en brist i studien. Anledningen till att vi ändå valt att använda oss av 

Folksams betyg har vi motiverat i avsnitt 4.3. 

En svaghet i studien är att åren 2010, 2012 och 2014 saknas då det inte har 

sammanställts något index för dessa år. Det hade varit intressant att få en fullständig och 

sammanhängande bild av den svenska fondmarknaden under den valda studieperioden, 

således hade det varit fördelaktigt ifall vi kunnat inkludera dessa år i studien. Vi anser 

dock att studien ändå uppfyller sitt syfte då sex år är en lång period för jämförelse samt 

att dessa år bör spegla hur fondmarknaden sett ut under den fullständiga perioden.  
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9. Appendix 
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Appendix 2 – Förteckning över traditionella och etiska fonder. 

  Traditionella Sverigefonder Etiska Sverigefonder 

      

1 Alfred Berg Småbolagsfond Aktie-Ansvar Sverige 

2 Alfred Berg Sverige plus Banco Etisk Sverige Special 

3 AMF Aktiefond Småbolag Banco Hjälp 

4 AMF Aktiefond Sverige Banco Ideell Miljö 

5 Avanza Zero Banco Kultur 

6 Banco Etisk Sverige Pension Banco Svensk Miljö 

7 Banco Human Pension Cicero SRI Sverige 

8 Banco Samarit Pension Cliens Sverige 

9 Banco Småbolag Danske Invest SRI Sverige 

10 Banco Sverige DNB Småbolagsfond 

11 Banco Teknik & Innovation Pension DNB Sverigefond 

12 Carnegie Småbolagsfond DNB Sweden Micro Cap 

13 Carnegie Sverige Eldsjäl Biståndsfond 

14 Carnegie Sverigefond Eldsjäl Gåvofond 

15 Catella Reavinstfond Eldsjäl Sverigefond 

16 Catella Småbolagsfond Folksam LO Sverige 

17 Catella Sverige Index Samaritfonden 

18 Danske Invest Sverige Folksam LO Västfonden 

19 Danske Invest Sverige Fokus Folksams Aktiefond Sverige 

20 Didner & Gerge Aktiefond Folksams Tjänstemannafond Sverige 

21 Didner & Gerge Småbolag 

Handelsbanken Sverige Index 

Criteria 

22 Enter Select Pro Nordea Inst Aktie Sverige 

23 Enter Sverige Nordea Swedish Stars 

24 enter sverige pro Öhman Etisk Index Sverige 

25 Evli Kapitalsparfond SEB Stiftelsefond Sverige 

26 Evli Sverigefond SEB Swedish Ethical Beta Fund 

27 Förenade Liv Sverigefond Skandia Cancerfonden 

28 Granit Småbolag Skandia Världsnaturfonden 

29 Granit Sverige 130/30 SPP Aktiefond Sverige 

30 Gustavia Småbolag SPP Aktiefond Sverige Aktiv 

31 Gustavia Sverige 

Swedbank Robur Ethica Miljö 

Sverige 

32 GustaviaDavegårdh Småbolag Swedbank Robur Ethica Sverige 

33 GustaviaDavegårdh Sverige Maximal 

Swedbank Robur Ethica Sverige 

MEGA 

34 Handelsbanken 30 i Topp Index Swedbank Robur Humanfond 

35 Handelsbanken Bostadsrätterna   

36 Handelsbanken Mega Sverige Index   

37 Handelsbanken Svenska Småbolagsfond   

38 Handelsbanken Sverige OMXSB Index   

39 Handelsbanken Sverigefond   
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40 Handelsbanken Sverigefond Index   

41 Handelsbankens Radiohjälpsfond   

42 Inside Sweden   

43 lancelot   

44 Lannebo Småbolag   

45 Lannebo Sverige   

46 Lannebo Sverige 130/30   

47 Lannebo Sverige flexibel   

48 Länsförsäkringar Mega Sverige   

49 Länsförsäkringar Småbolag Sverige   

50 Länsförsäkringar Sverige Aktiv   

51 Länsförsäkringar Sverige Index   

52 Nordea Alfa   

53 Nordea Indexfond Sverige   

54 Nordea Olympiafond   

55 Nordea Portföljinvest Sverige   

56 Nordea Småbolagsfond Sverige   

57 Nordea Sverigefond   

58 Nordnet Superfonden Sverige   

59 SBAB Fri- Den avgiftsfria fonden   

60 SEB Sverige Indexfond   

61 SEB Sverigefond   

62 SEB Sverigefond Chans/Risk   

63 SEB Sverigefond Småbolag   

64 SEB Sverigefond Småbolag Chans/Risk   

65 SEB Sverigefond Stora bolag   

66 Skandia Junior Golf Fond   

67 Skandia Småbolag Sverige   

68 Skandia Svea Aktiv   

69 Skandia Sverige   

70 Skandia Sverige Exponering   

71 Solidar Fonder Sverige   

72 Spiltan Aktiefond Dalarna   

73 Spiltan Aktiefond Investmentbolag   

74 Spiltan Aktiefond Småland   

75 Spiltan Aktiefond Stabil   

76 Spiltan Aktiefond Sverige   

77 Swedbank Robur Exportfond   

78 Swedbank Robur Hockeyfond   

79 Swedbank Robur Indexfond Sverige   

80 Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige   

81 Swedbank Robur Stella Småbolag   

82 Swedbank Robur Sweden High Divided    

83 Swedbank Robur Svensk Aktieportfölj   

84 Swedbank Robur Sverigefond   
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85 Swedbank Robur Sverigefond MEGA   

86 Swedbank Robur Vasaloppsfond   

87 Swedbank Robur Ethica Miljö Sverige   

88 Svenska Kyrkans Miljöfond Inc   

89 Systematiska Covered Call   

90 Team Catella Tennisfond   

91 Trevise Tillväxtfond   

92 Västernorrlandsfonden   

93 Ålandsbanken Sweden OMXS30   

94 Ålandsbanken Swedish Small Cap   

95 Öhman Index Sverige   

96 Öhman Sverigefond   

    

  

 

 


