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Utbudet av etiska fonder har växt explosionsartat på den globala marknaden. I Sverige, som är 

världsledande inom CSR, ökar såväl utbudet som efterfrågan på att investera i företag som tar hänsyn 

till socialt och etiskt ansvar. Dock finns det tvetydigheter inom forskningen om dessa etiska fonder 

presterar bättre eller sämre i avkastning och risk än vanliga konventionella fonder. Syftet med studien 

är att undersöka huruvida svenska fonder med restriktioner i form av etik presterar i avkastning och 

risk jämfört med svenska konventionella fonder. Empirin som ligger till grund i studien baseras på 

etiska- och konventionella fonders dagskurser över en femårsperiod. Empirin analyseras utifrån 

modern portföljvalsteori, där resonemangen i synnerhet baseras på Markowitz forskning. Genom tre 

olika riskjusterade avkastningsmått, genomsnittlig risk samt avkastning över femårsperioden kommer 

studiens datamaterial att utvärderas. Resultatet visar att etiska fonder genererar lägre avkastning i 

förhållande till konventionella fonder när inte hänsyn till risk tas. Samtidigt kan studien inte påvisa en 

signifikant skillnad vare sig i risk eller i riskjusterad avkastning mellan de två olika fondtyperna. 

Samtidigt konstaterar studien att restriktionen som etiska fonder bär på inte påverkar diversifieringen 

tillräckligt mycket för att kunna påstå att etiska fonder presterar signifikant sämre än konventionella 

fonder i termer av risk och riskjusterad avkastning. Studien har antagit att varje restriktion påverkar 

diversifieringen lika mycket. Detta är något som framtida forskning kan undersöka djupare om, för att 

se vilka etiska preferenser som hämmar prestationen mest och vad varje etisk preferens kostar 

investeraren i förlorad avkastning och eventuellt ökad risk.  

Abstract 

Since the last decade the supply of ethical funds has grown on the global fund-market. In Sweden 

both the supply and demand are growing of investing in companies with social- and ethical 

responsibilities. But in scientific research there are ambiguities between the performances of these 

ethical funds where some argues that ethical funds are inferior in terms of risk and return – meanwhile 

others arguing for the opposite.  The purpose with this research is to examine how funds with ethical 

restrictions perform in terms of risk and return compared with the performances of conventional funds 

with no restrictions on the Swedish fund-market. The data, which the study is based on, will be 

analysed through the modern portfolio theory and other theories about restrictions, in particular 

theories from Markowitz research on diversification in portfolios. The data will further on be examined 

through three different risk-adjusted measurements, average risk and the funds daily return of five 

years. The result show that ethical funds generate less return compared to conventional funds. But the 



 
 
study can not prove a significant difference between risk and risk-adjusted return between the two 

fund-types. On the other hand, the study concludes that the restriction which follows ethical 

investments does not have a significant impact on the diversification to be able to say that ethical 

funds perform less than conventional funds in terms of risk and risk adjusted return. The assumption in 

this study has been that every restriction has the same impact. This approach can be further 

discovered in future research to examine which of the various restrictions that have the most impact 

on the performance of risk and return the most. 
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Sammanfattning 
 

Utbudet av etiska fonder har växt explosionsartat på den globala marknaden. I Sverige, som är 

världsledande inom CSR, ökar såväl utbudet som efterfrågan på att investera i företag som tar 

hänsyn till socialt och etiskt ansvar. Dock finns det tvetydigheter inom forskningen om dessa 

etiska fonder presterar bättre eller sämre i avkastning och risk än vanliga konventionella 

fonder.  

 

Syftet med studien är att undersöka huruvida svenska fonder med restriktioner i form av etik 

presterar i avkastning och risk jämfört med svenska konventionella fonder. Empirin som 

ligger till grund i studien baseras på etiska- och konventionella fonders dagskurser över en 

femårsperiod. Empirin analyseras utifrån modern portföljvalsteori, där resonemangen i 

synnerhet baseras på Markowitz forskning. Genom tre olika riskjusterade avkastningsmått, 

genomsnittlig risk samt avkastning över femårsperioden kommer studiens datamaterial att 

utvärderas.  

 

Resultatet visar att etiska fonder genererar lägre avkastning i förhållande till konventionella 

fonder när inte hänsyn till risk tas. Samtidigt kan studien inte påvisa en signifikant skillnad 

vare sig i risk eller i riskjusterad avkastning mellan de två olika fondtyperna. Samtidigt 

konstaterar studien att restriktionen som etiska fonder bär på inte påverkar diversifieringen 

tillräckligt mycket för att kunna påstå att etiska fonder presterar signifikant sämre än 

konventionella fonder i termer av risk och riskjusterad avkastning.  

 

Studien har antagit att varje restriktion påverkar diversifieringen lika mycket. Detta är något 

som framtida forskning kan undersöka djupare om, för att se vilka etiska preferenser som 

hämmar prestationen mest och vad varje etisk preferens kostar investeraren i förlorad 

avkastning och eventuellt ökad risk.  
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Abstract 
 

Since the last decade the supply of ethical funds has grown on the global fund-market. In 

Sweden both the supply and demand are growing of investing in companies with social- and 

ethical responsibilities. But in scientific research there are ambiguities between the 

performances of these ethical funds where some argues that ethical funds are inferior in terms 

of risk and return – meanwhile others arguing for the opposite.  

 

The purpose with this research is to examine how funds with ethical restrictions perform in 

terms of risk and return compared with the performances of conventional funds with no 

restrictions on the Swedish fund-market. The data, which the study is based on, will be 

analysed through the modern portfolio theory and other theories about restrictions, in 

particular theories from Markowitz research on diversification in portfolios. The data will 

further on be examined through three different risk-adjusted measurements, average risk and 

the funds daily return of five years. 

 

The result show that ethical funds generate less return compared to conventional funds. But 

the study can not prove a significant difference between risk and risk-adjusted return between 

the two fund-types. On the other hand, the study concludes that the restriction which follows 

ethical investments does not have a significant impact on the diversification to be able to say 

that ethical funds perform less than conventional funds in terms of risk and riskadjusted 

return. 

 

The assumption in this study has been that every restriction has the same impact. This 

approach can be further discovered in future research to examine which of the various 

restrictions that have the most impact on the performance of risk and return the most. 
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1. Introduktion 
I det här avsnittet kommer en bakgrund till studiens problem att presenteras. Läsaren får ta 

del av dels populärvetenskapliga och vetenskapliga tidskrifter som motiverar bakgrunden till 

problemet. Dessutom klargörs varför författarna till studien anser att det är ett problem. 

Vidare i kapitlet kommer syftet och problemformuleringen att konkretiseras.  Slutligen följer 

en dispositionsmatris för att åskådliggöra efterföljande kapitel i studien. 

 

1.1 Problembakgrund  
Konsumtionen av miljömässiga och etiska varor ökar för varje år runt om i samhället. Fler 

konsumenter vill göra bra miljöval, både för den egna hälsan och för det egna samvetets skull 

(Malmö Stad, 2016). Den ökade efterfrågan möts utav ett ökat utbud av etiska och 

miljömässiga alternativ istället för de ordinarie produkterna. På europeiska fik idag serveras 

fair-trade kaffe utblandad med några droppar ekologisk mjölk och i inredningsbutiker säljs 

värmeljus gjorda av RSPO-certifierad palmolja istället för paraffin utvunnen från fossila 

bränslen (Världsnaturfonden WWF, 2016). För den som vill betala lite mer finns det i princip 

alltid ett mer hållbart alternativ. 

 

På finansmarknaderna syns samma samhällsmedvetna utveckling. Istället för att köpa en fond 

för högsta möjliga avkastning kan en investerare istället köpa en etisk fond som ”växer grönt” 

och som verkar för hållbarhet och etik. Ökad medvetenhet gäller även för företag. 

Vinstmaximering är fortfarande en stor del av företagens ändamål, men i motsats till några 

decennier sedan möts företag idag av mer krav och fordringar från de allt mer medvetna 

konsumenterna (Rost, 2015). Företagens framtoning i samhället bedöms alltmer utifrån deras 

sociala ansvar och CSR-arbete (Corporate Social Responsibility) och företagens aktieägare 

kräver inte längre att företaget enbart ska generera ekonomisk vinst – utan även generera 

social och miljömässig hållbarhet (Filatotchev & Stahl, 2015). 

 

Även på den svenska marknaden ställs det idag högre krav på företagens sociala ansvar och 

hållbarhetsarbete än tidigare (FairFinanceGuide, 2016). Enligt Lind (2014) anser svenska 

aktieägare, kunder och konsumenter att företag har ett ansvar att främja samhällets och 

miljöns bästa. Kraven som ställs på företagen grundas från nationella miljömål, 
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miljömärkningar och organisationer. I Sverige figurerar ett antal lokala och globala 

kvalitetsmarkörer, exempelvis KRAV-märkt, Rainforest Alliance, Svanenmärkt och Svenskt 

Sigill, som var och en markerar kvaliteten i specifika företags CSR-arbeten 

(Konsumentföringen Stockholm, 2011).  

 

Hur pass väl uppfyller Sverige och svenska företag dessa krav? Enligt vetenskapliga studier är 

Skandinavien världsledande i sitt arbete med CSR och diverse miljö- och hållbarhetsmål och 

företagens arbete med att förhindra exempelvis barnarbete och miljöförstöring är en produkt 

av ländernas ökade medvetenhet för att uppnå nationella miljömål (Strand, Freeman, & 

Hockerts, 2015). Fler och fler svenska företag har idag möjligheten att leverera ett mer 

miljömedvetet och samhällsnyttigt alternativ till sina kunder än tidigare (Rost, 2015). 

 

1.1.1 Social Responsible Investments 

Social Responsible Investments (SRI) är investeringar som är direkt relaterat till CSR och 

framhävandet av företagens sociala ansvar. Det senaste decenniet har dessa hållbara 

investeringar växt explosionsartat på den globala marknaden (Renneboog, Horst, & Zhang, 

2008) och bara i USA uppskattades SR-investeringar vara värda 2,3 biljoner dollar år 2005 

för att år 2014 värderas till mer än 6,57 biljoner dollar (The forum for sustainable and 

responsible investment, 2015) .  

 

En SRI-fond är en fond, som syftar på att ta socialt ansvar genom att antingen aktivt ta 

avstånd från att investera i exempelvis vapen-, tobak- eller porrindustrin samt i bolag som på 

något sätt kränker de mänskliga rättigheterna. En SRI-fond kan också investera i bolag som 

aktivt kämpar mot exempelvis miljöförstöring. På svenska marknaden har som tidigare nämnt 

handeln med etiska fonder ökat kraftigt sedan 2014 (Mårder, 2015) och forskning visar även 

att svenska konsumenter anser att det är viktigt att företag tar hänsyn till CSR (Strand et al., 

2015).  

 

Som investerare finns det i huvudsak två mål med att investera i SRI-fonder. Det ena målet, 

det av ekonomisk karaktär, är förmögenhetsmaximering och det andra målet är just 

hållbarhetsansvaret som tas vid en sådan investering (Renneboog et al., 2008). Den 
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neoklassiska teorin inom nationalekonomin syftar på att människor är rationella och 

nyttomaximerare, dvs. att vid en investering är önskan högsta möjliga avkastning till minsta 

möjliga risk. När de moraliska aspekterna involveras i investeringsbeslutet frångås 

rationaliteten och nyttomaximeringen då målet inte enbart är ekonomisk vinning längre 

(Maitah, Soukup, & Svoboda, 2015). 

 

1.2 Problematisering 
Enligt den effektiva marknadshypotesen förväntas människor alltid handla utifrån rationella 

förväntningar. Om en individ står vid i ett vägskäl med två alternativ kommer alternativet som 

genererar högst nytta väljas utav individen (Fama, 1965). I termer av investeringar innebär 

detta att den rationella investeraren kommer placera sitt kapital i det värdepapper som 

genererar högst avkastning till minsta möjliga risk. Enligt neoklassicismen är individens 

självintresse i fokus oavsett vad det påverkar andra individers välfärd (Maitah et al., 2015). 

Med självintresset som primär utgångspunkt innebär detta att om SRI-fonder genererar lägre 

riskjusterad avkastning i förhållande till övriga fonder saknas således incitament för 

investeraren att investera i SRI-fonder. 

 

Den moderna portföljvalsteorin, grundad av Markowitz (1952), grundar sig i antaganden om 

effektiva marknader där alla investerare eftersträvar maximal ekonomisk nytta framför andra 

preferenser. För att uppnå sitt ändamål som investerare väljs urvalet i portföljen förbehållslöst 

utifrån preferenserna till avkastning och risk. Enligt hypotesen av denna portföljvalsteori 

kommer således en investerare placera sitt kapital i de tillgångar med högst avkastning till 

lägsta möjliga risk (Markowitz, 1952). Det bör således innebära att en investerare inte 

kommer välja en portfölj när en annan portfölj finns med mer gynnsam riskjusterad 

avkastning. Eftersom att den rationella investeraren inte har några preferenser utöver risk och 

avkastning kan urvalet av företag i portföljen bestå av samtliga bolag på marknaden 

(Markowitz, 1952). 

 

Men hur påverkas avkastningen om den rationella investeraren inblandar etiska preferenser? 

Ponera att en fiktiv investerare frångår den ovan nämnda rationaliteten och istället skapar sig 

restriktioner i urvalsprocessen. Restriktionerna innebär i sammanhanget att investeraren 
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beslutar att enbart investera i SRI-fonder som förespråkar socialt- och etiskt ansvarstagande. 

Eftersom att inte samtliga tillgångar på marknaden uppfyller investerarens krav och 

preferenser om ansvarstagande kan investeraren inte längre investera i marknadens samtliga 

bolag vilket gör att diversifieringen i portföljen begränsas (Herzel, Nicolosi, & Starica, 2012; 

Renneboog et al., 2008). Restriktionerna medför att urvalet begränsas till SRI-fonder. 

 

Harrison Hong och Marcin Kacperczyk (2009) har i sin undersökning om sin-stocks, dvs 

bolag i alkohol-, tobak-, pornografi- och spelindustrin, påvisat att ”oetiska” aktier de senaste 

åren genererat högre avkastning än marknaden. Genom att en investerare, med restriktioner 

och etiska preferenser i åtanke, aktivt utesluter dessa bolag i urvalsprocessen går portföljen 

miste om potentiell avkastning. Därtill anser även Das och Rao (2013) att SRI-fonder 

presterar sämre än andra aktivt förvaltade fonder. I särskilda fall kunde även en riskfri ränta 

överträffa den riskjusterade avkastningen hos en SRI-fond (Tippet, 2001).  

 

En del av forskningen tyder på att en investerare går miste om riskjusterad avkastning om 

denne investerar i SRI-fonder istället för konventionella- och oetiska fonder (Tippet, 2001; 

Goldreyer & Diltz, 1999). Grossman och Sharpe (1986) undersökte kostnaden för en 

investerare med restriktioner, nämligen vad en investerare får betala för att inte kunna välja 

mellan alla tillgångar på en marknad. Deras forskning visar att dessa restriktioner inte kan 

förbättra det finansiella resultatet för en investerare. 

 

Å andra sidan har det visat sig att etiska fonder har presterat bättre än oetiska och 

konventionella fonder i termer av riskjusterad avkastning i bland annat Storbritannien. Mallin, 

Saadouni och Briston (1995) kunde påvisa att både etiska och konventionella fonder 

underpresterat marknaden men att SRI-fonderna presterade bättre än de konventionella. 

Samtidigt visar ett flertal studier på att SRI-fonders prestationer inte skiljer sig från övriga 

fonder. Bauer, Koedijk och Otten (2005) undersökte etiska fonder i Tyskland, Storbritannien 

och USA och fann ingen signifikant skillnad i riskjusterad avkastning. Även Cortez, Silva och 

Areal (2009) kommer till slutsatsen, efter att ha studerat Europeiska fonder i sju länder, att 

prestationerna SRI-fonder och övriga fonder emellan inte skiljer sig anmärkningsvärt.  
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Som avspeglas i forskningen ovan finns det tvetydigheter gällande hur SRI-fonder presterar i 

förhållande till övriga fonder. Skandinavien, med Sverige tillhörande, räknas som ledande 

inom CSR-arbetet (Strand et al., 2015) men relativt få studier på SRI-fonder gjorts på den 

svenska marknaden. Då forskningen om etiska fonder i synnerhet fokuserat på 

fondmarknaden i USA och Storbritannien anser vi att det finns ett gap i forskningen på den 

nationella marknaden och att svenska SRI-fonders prestationer i förhållande till övriga fonder 

kan klargöras - i synnerhet med de rådande tvetydigheterna i resultatet från tidigare forskning.  

 

När restriktioner blandas in i urvalsprocessen minskar antalet aktuella bolag till portföljen. 

Eftersom att etiska fonder innehar restriktioner i urvalet bör således fonderna, enligt 

portföljvalsteorin, att hämmas i diversifieringen av risk. De etiska fondernas risk bör således 

öka relativt vanliga konventionella fonder på grund av den hämmade diversifieringen. Detta 

bör således också påverka den riskjusterade avkastningen vilket tidigare forskning både styrkt 

och ifrågasatt. Med restriktioner i urvalet av bolag och aktivt avståndstagande från branscher, 

som historiskt sett levererat bättre avkastning än marknaden, undrar vi hur svenska SRI-

fonder presterar i förhållande konventionella fonder och hur restriktioner påverkar risken.  

 

Författarna till denna uppsats vill belysa med emfas att den här uppsatsen inte kommer att 

handla om etik. Uppsatsen kommer att behandla svenska fonder som aktivt tagit en 

marknadsposition i form av etik och således skapat sig restriktioner i sitt urval. 

Gränsdragningen om vad i uppsatsen som kommer att benämnas som ”etisk” presenteras 

vidare i kapitel 3 och 4.  

 

1.3 Problemformulering 
Hur presterar SRI-fonder i termer av risk och avkastning i förhållande till konventionella 

fonder? 

1.4	Syftesformulering	

Syftet med uppsatsen är att undersöka huruvida fonder med restriktioner i form av etik 

presterar i avkastning och risk jämfört med konventionella fonder. 
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1.5 Disposition	
 

 	

•  Introduktion - I det här avsnittet kommer en bakgrund till studiens problem att 
presenteras. Läsaren får ta del av dels populärvetenskapliga och vetenskapliga 
tidskrifter som motiverar bakgrunden till problemet. Dessutom klargörs varför 
författarna till studien anser att det är ett problem. Vidare i kapitlet kommer syftet 
och problemformuleringen att konkretiseras. 

•  Vetenskaplig Metod - I studiens andra kapitel beskrivs och motiveras valet av 
forskningsfilosofi och forskningsansats för att kunna angripa problemet med 
lämplig teoretisk infallsvinkel. Kapitlet kommer även att förklara varför en 
kvantitativ metod kommer att användas vid kommande insamling av empiri. Målet 
med det här kapitlet är att ge en förståelse till vilken teoretisk strategi som valts och 
varför 

•  Teori - I det här kapitlet förklaras först bakgrunden till portföljteori och 
diversifiering innan argument från tidigare forskning presenteras för att visa varför 
restriktioner borde påverka fonders avkastning och risk. Läsaren kommer slutligen 
kunna ta del av studiens tre huvudhypoteser baserat på teorin. Argumenten som 
introduceras här kopplas tillbaka i senare kapitel. 

•  Empirisk Metod - Här motiveras praktiska detaljer till hur studien ämnar att 
besvara syftet och problemet. Läsaren kommer att ta del av vilka fonder som valts i 
forskningen och – framförallt – varför just dessa fonder har valts. Förutom 
fonderna kommer kapitlet att presentera valet av riskfri ränta, valet av benchmark 
och slutligen valet av beräkningsmetoder för hur studien tänkt att mäta problemet.  

•  Empirisk Analys - I det här kapitlet kommer en kortare presentation av vilka 
statistiska tester som genomfördes efter normalfördelningstestet. Kapitlet 
presenterar resultatet av de statistiska testerna för att sedan analysera och till sist 
diskutera vad resultatet innebär för studien och för studiens problem. Hypoteserna 
besvaras i det här kapitlet. 

•  Slutsats - I sista kapitlet görs en kortare sammanfattning av studiens resultat. 
Utifrån detta kommer studiens huvudsakliga slutsatser att presenteras, för att 
samtidigt upplysa läsaren om vad resultatet kan bidra med – dels för annan forskning 
och för samhället. Slutligen kommer författarna att ge sina reflektioner från arbetet 
med studien samt berätta hur efterföljande forskning kan ta studiens resultat vidare. 
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2. Vetenskaplig metod 
I studiens andra kapitel beskrivs och motiveras valet av forskningsfilosofi och 

forskningsansats för att kunna angripa problemet med lämplig teoretisk infallsvinkel. Kapitlet 

kommer även att förklara varför en kvantitativ metod kommer att användas vid kommande 

insamling av empiri. Målet med det här kapitlet är att ge en förståelse till vilken teoretisk 

strategi som valts och varför. 

	

2.1 Forskningsfilosofi  
Studien kommer genomföras med ett förhållningssätt som är inriktat mot naturvetenskaplig 

forskning, och har med det syftet att förklara hur etiska fonder presterar relativt 

konventionella fonder. Detta arbetssätt överensstämmer med en forskningsfilosofi som 

grundar sig i hypotesbyggande och i verifierbarhet för att kunna åstadkomma generaliseringar 

i resultaten (Hansson, 2011). Vidare innehåller vårt empiriska material diverse kvantitativa 

mätningar och numeriska metoder där materialet finns att tillgå för allmänheten med strävan 

att tolkningarna ska vara objektiva och oberoende av betraktaren. Detta eftersom det 

underlättar vårt arbete med att kartlägga regelbundenheter bland dessa observerbara fenomen 

(Hansson, 2011). Forskningsfilosofin för den här studien har ett fokus att förklara vad som är 

och minska utrymmet för fria tolkningar (Denscombe, 1998). I vår studie kommer vi att 

fokusera just på det objektiva för att på bästa sätt göra studiens resultat tillämpbara till vidare 

forskning.  

 

2.2 Forskningsansats 
Deduktion utgår från ett generellt förhållande för att förklara det enskilda faktumet (Hansson, 

2011). Med andra ord innebär forskning med deduktiv ansats att man utgår från teorin och 

skapar hypoteser, för att sedan testa dessa mot ett empiriskt material (Alvehus, 2013).  Genom 

att utgå från teorier ges möjligheten att inrikta undersökningen på relevanta och betydande 

förhållanden (Lind R. , 2014). 

 

För att en forskning ska kunna ha en deduktiv ansats krävs det att de valda teoretiska 

förhållningsramarna är relevanta för att kunna analysera och tolka resultatet som den 
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empiriska undersökningen genererar (Lind R. , 2014). I den här uppsatsen används vedertagna 

teorier om exempelvis risk och avkastning, rationalitet, portföljvalsteorier och vad som sker 

med restriktioner däri som teoretisk ram. Således kommer hypoteserna att utgå från dessa 

vedertagna teorier. Anledningen till att den här uppsatsen har en deduktiv ansats beror i 

synnerhet på att det finns vedertagna teorier inom finans att utgå ifrån för att testa empiriska 

data mot och som kan förklara den här studiens problem.  

 

2.3 Forskningsmetod 
Den vetenskapliga metoden i den här uppsatsen kommer vara av kvantitativ karaktär. En 

kvantitativ metod kräver ett robust dataunderlag (Lind R. , 2014) och syftar till att skapa 

numerisk data för att sedan analysera detta med hjälp av olika statistiska tillvägagångssätt 

(Denscombe, 1998). En kvantitativ metod används för att finna samband och för att jämföra 

fenomen, till skillnad från mer kvalitativa tillvägagångssätt som försöker skapa beskrivningar 

av fenomen (Denscombe, 1998).  

 

Då den här uppsatsen syftar till att undersöka hur SRI-fonder presterar i förhållande till 

konventionella fonder så ämnar sig en kvantitativ metod bättre än kvalitativ (Denscombe, 

1998). Anledningen till detta är att ingen beskrivning av något efterfrågas utan endast hur 

något presterar (Denscombe, 1998). Genom en kvantitativ metod kan sekundärdata, i form av 

tidsserier på fonder, analyseras för att objektivt bedöma hur dessa observerade fonder 

presterar i förhållande till övriga fonder och marknaden. Eftersom prestation inom finans kan 

mätas i värdeminskning och värdeökning så kommer sekundärdata användas för att mäta 

prestation i just fondens värdeminskning eller värdeökning. 
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3. Teori 
I det här kapitlet kommer studiens teoretiska ram att beskrivas för att kunna ge en teoretisk 

beskrivning om etiska fonder och dess restriktioner. Kapitlet kommer först att förklara 

bakgrunden till portföljteori och diversifiering innan argument från tidigare forskning 

presenteras för att visa varför restriktioner borde påverka fonders avkastning och risk. 

Läsaren kommer slutligen kunna ta del av studiens tre huvudhypoteser baserat på teorin. 

Argumenten som introduceras här kommer senare att kopplas tillbaka i senare kapitel. 

 

3.1 Portföljteori och diversifiering 
För att kunna förstå hur och varför fonder finns på marknaden och begripa diskussionen om 

etiska fonders prestationer relativt konventionella fonder är portföljteori och teorier om 

diversifiering väsentliga. I finansiella sammanhang diskuteras begreppen ”aktieportföljer” och 

”investeringsportföljer”. Begreppet ”portfölj” innebär en samling tillgångar och värdepapper 

komponerade tillsammans för att kunna generera avkastning till investeraren (Greve, 2003). 

Således är en fond en typ av portfölj. I etiska portföljer innehåller portföljen etiska tillgångar 

och värdepapper, t.ex. andelar i företag med välutarbetat CSR-arbete eller i företag som aktivt 

arbetar mot miljöförstöring (Goldreyer & Diltz, 1999). 

 

Inom portföljvalsteorin är ändamålet med portföljer att komponera tillgångarna på ett sådant 

sätt att investeraren kan erhålla så hög förväntad avkastning till så låg risk som möjligt i 

investeringen – det vill säga att skapa en optimal portfölj (Markowitz, 1952). Dock förhåller 

sig sambandet i praktiken att en investerare inte kan maximera den förväntade avkastningen 

och samtidigt minimera risken automatiskt, vilket förklaras av begreppet risk-return tradeoff. 

Högre risk ger ingen garanti om högre avkastning (Chen, 2015).  

 

En portfölj kan optimeras för att uppnå hög förväntad avkastning till låg förväntad risk, men 

optimeringen bygger på principerna om diversifiering. Genom att kunna diversifiera en 

portfölj kan man - genom att kombinera de tillgångar som en portfölj innehar - öka portföljens 

förväntade avkastning samtidigt som volatiliteten och risken reduceras till den grad 

marknaden tillåter (Markowitz, 1952). 
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Riskreduceringen sker således genom diversifiering. Om en investerare sprider urvalet av sina 

tillgångar – till exempel innehar tillgångar som yrkar i olika länder, marknader eller branscher 

- kan portföljens risk reduceras för att undkomma stora finansiella förluster (Byström, 2014). 

Grundfilosofin för att kunna nå denna riskreduktion är således att de olika tillgångarna ska 

uppvisa negativ korrelation. Korrelation innebär en relation mellan två eller flera 

observationer, där rörelsen över tiden för den ena observationen är relaterad till de andra 

observationerna (Berk & DeMarzo, 2014). En perfekt negativ korrelation innebär att när en 

tillgång går upp på marknaden går en annan tillgång ner – och vice versa. Ju mer en portfölj 

uppvisar detta beteende desto mer kan risken reduceras. Denna riskreduktion kommer att 

diskuteras vidare under kapitlets gång. 

 

3.2 Risk 
När det talas om risk i finansiella termer brukar risken delas upp i två olika kategorier, 

systematisk och osystematisk risk. Systematisk risk är den risk som förknippas med 

finansiella beslut och mäts med betavärdet (Iqbal & Ali Shah, 2012).  En tillgångs betavärde 

indikerar hur tillgångens pris varierar i relation till marknaden. Ett betavärde större än 1 

innebär att tillgångens pris varierar mer i relation till marknaden vilket i sin tur då innebär att 

ett betavärde under 1 indikerar att tillgångens pris varierar mindre i relation till marknaden 

(Greve, 2003)  

 

Den systematiska risken, även kallad marknadsrisk, är den risk som medförs av marknaden 

och det kan exempelvis vara makrovariabler, så som räntor och inflation. Systematisk risk är 

den risk en investerare inte kan diversifiera bort eller värja sig ifrån, oavsett hur många 

tillgångar investeraren har i sin portfölj. Osystematisk risk, å andra sidan, kan investeraren 

diversifiera bort genom att placera i flera tillgångar. Detta eftersom osystematisk risk är 

bolagsspecifik och innebär risken som ett specifikt bolag medför (Greve, 2003). 

 

Den övergripande systematiska risken och den osystematiska risken är således allmängiltiga 

och påverkar samtliga bolag på marknaden i olika utsträckning. Marknadens olika risker 

påverkar därför den enskilda portföljen, genom marknadens volatilitet och svängningar. 
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Marknadsrisken innebär att de tillgångar som är mer volatila än marknaden kommer att 

variera mer än mindre volatila tillgångar när marknaden ökar eller minskar (Treynor, 1965).  

 

Men all risk i en portfölj kan inte förklaras av svängningar på marknaden, det finns även 

individuella risker som belastar den enskilda tillgången (Treynor, 1965). Modern portföljteori 

gör inga egna antaganden om svängningar i tillgångars priser eller om fondförvaltares 

färdigheter. Fonder och portföljer med relativt lika tillgångssammansättning och risktagande 

kan uppvisa skillnader i genomsnittliga avkastningar på grund av fondförvaltarens 

prestationer med diversifieringen eller disponeringen av proportionerna i portföljen (Sharpe, 

1966).  

 

Om fondförvaltaren diversifierar portföljen ordentligt kommer den risken, som är kopplat till 

varje specifikt bolag, att diversifieras bort. Det innebär alltså att en ordentlig 

portföljdiversifiering kommer skapa en negativ korrelation och på så sätt diversifiera bort den 

företagsspecifika risken. Marknadsrisken för de olika tillgångarna kan däremot inte 

diversifieras bort (Treynor, 1965). Fondförvaltares diversifiering kan alltså generera olika 

avkastning trots lika risktagande fonder (Sharpe, 1966). 

 

Forskning har visat på att volatiliteten mellan fonder skiljer sig åt - en del fonder uppvisar 

volatilitet som är lägre än andra. För att rättvist kunna bedöma en fond eller en portföljs 

prestation utifrån avkastning måste hänsyn tas till hur volatil fonden är i förhållande till 

marknaden (Treynor, 1965). 

 

3.3 Restriktioner  
När en investerare komponerar ihop en portfölj av olika tillgångar förutsätter det en 

beslutsprocess för investeraren, i vilken investeraren beslutar sig för att placera i tillgångar 

som möter dennes behov. Enligt Markowitz (1952) har rationella investerare som mål att 

placera i tillgångar som maximerar dennes nytta och vinst. Portföljen komponeras och 

diversifieras därefter ur ett urval från hela marknadens sortiment.  
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En investerare kan ha preferenser i sitt val av investeringar och välja en fond med en specifik 

marknadsposition - exempelvis preferenser om att enbart investera i etiska företag. När 

investeraren skapar sig kriterier i beslutsprocessen begränsas därför urvalet från att bestå av 

hela marknadens sortiment till att enbart bestå av de tillgångar som är relaterade till etiska 

preferenser. Dessa preferenser i urvalet skapar således restriktioner (Rudd, 1981). 

 

Enligt Grossman och Sharpe (1986) kan en etisk fond inneha två olika typer av restriktioner: 

den ena typen är att investeraren utesluter och avyttrar en redan innehavd placering som inte 

uppfyller investerarens etiska preferenser, t.ex. väljer att aktivt utesluta ett företag med 

anslutningar till vapen- och tobaksindustrin. Den andra formen av restriktioner i 

beslutsprocessen är att aktivt investera i ett företag som verkar inom etiska industrier, 

branscher eller länder. Genom dessa två olika former av begränsningar skapar sig den etiska 

investeraren således restriktioner i sin portfölj (Grossman & Sharpe, 1986).  

 

3.3.1 Varför borde restriktioner påverka fonders avkastning och risk? 

En del av forskningen inom portföljvalsteori har visat att fonder med restriktioner kan inneha 

en högre risk eftersom att de ofta placerar i företag inom samma industri (Fitzpatrick, Church, 

& Hasse, 2012). Anledningen till detta är att likartade företag i en portfölj har en högre 

kovarians och därför är mer korrelerade med varandra, vilket gör att portföljen som helhet blir 

mer känslig för förändringar på marknaden. Det är alltså mer troligt att företag inom samma 

bransch går dåligt samtidigt än företag från olika branscher (Markowitz, 1952). Införandet av 

flera olika värdepapper och företag ifrån olika branscher i en portfölj medför att portföljen 

tillåts att bli mer diversifierad, vilket kan medföra att den bolagsspecifika risken minskar 

(Fitzpatrick et al., 2012). 

 

Den här studien behandlar fonder som innehar restriktioner, det vill säga fonder som har 

begränsningar i urvalet av investeringar på marknaden. Dessa etiska fonder tillåts alltså inte 

att inneha värdepapper ifrån alla branscher, vilket gör att fonderna teoretiskt sett bör ha en 

relativt högre korrelation och kovarians mellan tillgångarna än en fond utan restriktioner 

(Markowitz, 1952). 
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Risken i en portfölj kan illustreras med bilden nedan. Bilden förklarar sambandet mellan 

antalet tillgångar i en portfölj och den systematiska och osystematiska risken, där en ökning 

av antalet tillgångar i en portfölj medför att den osystematiska risken rör sig mot noll. 

 

Figur 3.1 Sambandet mellan antalet tillgångar i en portfölj och risk. 

 

I teorin beskrivs problematiken med fonder som antar sig restriktioner, med effektiva 

marknader som utgångspunkt, att de inte kan diversifiera fullt ut och utnyttja korrelationen 

aktierna emellan för att minska den totala risken och öka fondens riskjusterade avkastning. 

Detta till skillnad från en bred indexfond som utan restriktioner har möjligheten att 

diversifiera fullt ut (Aziz, Milevsky, Goss, Comeault, & Wheeler, 2006).  

 

Vad som sker när en fond antar sig restriktioner är att diversifieringspotentialen begränsas 

samt att mean-variance fronten skiftar mot mindre fördelaktiga risk-return tradeoffs jämfört 

med konventionella fonder (Renneboog et al., 2008). Den begränsade 

diversifieringspotentialen innebär i teorin att en etisk fond placeras längre till vänster på den 

horisontella axeln (se Figur 3.1) eftersom portföljen blir begränsad och ”smal” (Grossman & 

Sharpe, 1986). En konventionell fond utan restriktioner placeras längre till höger (se Figur 

3.1) vilket således innebär att den etiska fonden uppnår en högre risk än den konventionella. 
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Begränsningen ger även effekt på investerarens möjligheter till avkastning. När investeraren 

exkluderar oetiska företag eller inkluderar etiska företag blir portföljens optimering försämrad 

och därmed även fondens prestation (Renneboog et al., 2008).  

 

Detta behöver inte alltid vara fallet. I Grossman & Sharpes studie (1986) kunde dock en etisk 

fond överprestera en vanlig fond i de fall som fonden innehöll oproportionerligt många aktier 

från Small-Cap som över tiden överpresterade företag från Large-Cap. Därför kan en under-

diversifiering av etiska fonder faktiskt leda till perioder där etiska fonder presterar bättre än 

konventionella fonder – inte för att de sociala faktorerna påverkade utan snarare för att Small-

Cap bolag generellt kan överprestera Large-Cap bolag, vilket gör att etiska fonder blir 

konkurrenskraftiga (Chang & Witte, 2010). 

 

3.4 Rationalitet 
Den standardiserade finansteorin om rationalitet och rationellt beteende innebär att alla 

investerare värderar alla värdepapper rationellt och att självintresset är i fokus. Rationella 

investerare är riskaversa, nyttomaximerare och ångrar aldrig sina investeringsbeslut och 

denna typ av individ har med historien kallats Homo Economicus (Joo & Durri, 2015). Som 

tidigare nämnts utgår Markowitz i sin portföljvalsteori (1952) att investerare är rationella i 

sina beslut med riskaversa preferenser att få så hög avkastning som möjligt till minsta möjliga 

risk.  

 

Medan den standardiserade finansteorin grundar sig i rationella investerare med effektiva 

marknader som utgångspunkt så grundar sig behavioral finance i att människor är normala 

och marknader inte är effektiva (Statman, 2014). Behavioral finance byter ut rationella 

investerare mot normala människor. Med normala människor menas irrationella individer som 

både tar irrationella beslut men samtidigt också kan ta rationella beslut. Individer kan 

misslyckas med att analysera informationen korrekt eller att rätta sig efter ny information 

vilket kan leda till att investeringsbeslutet inte tas helt på rationella grunder (Cooper, Faseruk 

, & Perren, 2015). Dessutom tenderar individer att samla in och acceptera den typ av 
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information som är kopplat till den tro och moral som individen förespråkar (Cooper et al., 

2015). 

 

Medan den rationella investeraren, inom den standardiserade finansteorin, alltid väljer större 

förmögenhet framför mindre förmögenhet eftersöker människor, enligt behavioral finance-

teorin, mer uttrycksfulla fördelar och förmåner med investeringar. Det innebär exempelvis att 

investeraren kan tänkas investera i en miljöbil eller en etisk fond för att påvisa för andra, och 

sig själv, att hänsyn tas till miljötrenden. Det innebär således att normala människor, enligt 

behavioral finance-teorin, inte endast har finansiella incitament kopplade till sina 

investeringar (Statman, 2014).  

 

3.5 Definition av etik 
Inom forskningen råder det delade meningar om definitionen av vad en etisk fond är. Enligt 

Hoffman, Meier-Pesti och Kirchler (2007) definieras etiska fonder som de investeringar där 

man aktivt utesluter att investera i företag som inte uppnår formella miljö- och moraliska 

krav. Dock skiljer sig ”kraven” mellan olika publicerade forskningar. Exempelvis har 

Hallerbach, Ning, Soppe och Spronk (2004) skapat en matris av 43 olika kriterier, med ett 

särskilt poängsystem, för att rangordna och granska hur pass etiska och socialt ansvarstagande 

särskilda företag eller fonder är. Kriterierna innefattar bland annat barnarbete, tvingande 

arbete, hälsa och säkerhet, korruption och produktkvalitet.  

 

Hallerbach et al. (2004) olika kriterier är dock inte allmängiltiga – exempelvis utgår Bauer et 

al. (2005) ifrån förinställda sorteringar och kriterier från Morningstar (USA), EIRIS 

(Storbritannien) och EcoReport (Tyskland). De tre olika plattformarna är heller inte 

överensstämmande i sina respektive kriterier om vad en etisk fond innebär. Morningstar 

beräknar ett hållbarhetsvärde, men tar inte hänsyn till de företag som tillverkar alkohol eller 

orsakar stora utsläpp av koldioxid – vilket EIRIS tar hänsyn till (Morningstar.com, 2016; 

EIRIS.org, 2016). 

 

Samtidigt klassificerar Mallin et al. (1995) etiska fonder på två sätt – genom ett ”negativt 

kriterium” eller ett ”positivt kriterium”. Det negativa kriteriet innebär de fonder som avstår 
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från att investera i vissa industrier (exempelvis alkohol, tobak, spel, vapen och pornografi) 

eller avstår från att investera i vissa länder, som exempelvis styrs av förtryckande regimer. 

Det positiva kriteriet innebär de fonder som har en policy att investera i företag som är 

miljömässigt vänliga. Samtidigt finns det fonder som har en hållning att uppfylla båda dessa 

kriterierna, dvs att dels avstå från oetiska industrier eller länder och samtidigt investera i 

miljö- och socialt vänliga företag. Kreander, Gray, Power och Sinclair (2005) hävdar att alla 

fonder som inte möter de här kriterierna anses vara oetiska. 

 

Sammanfattningsvis konstateras att det finns olika tolkningar av vad en etisk fond innebär. I 

den här kandidatuppsatsen bedöms en fond som etisk om den uppfyller Mallin et al. (1995) 

negativa kriterium eller positiva kriterium och den således på ett aktivt sätt tagit sig en tydlig 

marknadsposition. Samtidigt kommer samtliga fonder som inte uppfyller dessa kriterier att 

anses som konventionella fonder. Anledningen till att den här studien inte kommer att 

benämna de konventionella fonderna som oetiska är på grund av att undvika missförstånd 

med att bedöma en enskild investerare som oetisk, enbart på grunderna av att vederbörande 

inte investerar i etiska fonder. 

 

3.6 Hypoteser 
Med dessa teoretiska belägg finns det anledningar att tro att restriktioner påverkar en fonds 

avkastning, där en stor del av forskningen förutspår en sämre avkastning i de etiska fonderna 

relativt konventionella fonder och marknaden. Detta leder således till hypotesen: 

 

Etiska fonder genererar en lägre avkastning än konventionella fonder 

 

Som tidigare nämnts innebär modern portföljteori att en portföljs risk kan bli diversifierad. 

Eftersom att etiska investeringar och portföljer innehar restriktioner i sina portföljer medför 

det att vissa investeringar exkluderas och ersätts av tillgångar som kan minska graden av 

diversifieringen (Frost, Michelson, van der Laan, & Wailes, 2004).  

 

Den tidigare forskningen, som tyder på begränsad diversifiering i etiska portföljer, motiverar 
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till att etiska fonder bär på högre risker än konventionella fonder. Således leder detta till 

hypotesen: 

Etiska fonder har högre totalrisk än konventionella fonder 

 

Eftersom etiska fonder antas generera en lägre avkastning men högre risk bör följaktligen 

etiska fonders riskjusterade avkastning vara lägre än konventionella fonder. En tredje hypotes 

lyder således: 

 

Etiska fonder genererar en lägre riskjusterad avkastning än konventionella fonder 
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4. Empirisk metod 
Studiens fjärde kapitel kommer att motivera praktiska detaljer till hur studien ämnar att 

besvara syftet och problemet. Läsaren kommer att ta del av vilka fonder som valts i 

forskningen och – framförallt – varför just dessa fonder har valts med tillhörande 

motiveringar kring ålder, storlek och placeringshorisont. Förutom fonderna kommer kapitlet 

att presentera valet av riskfri ränta, valet av benchmark och slutligen valet av 

beräkningsmetoder för hur studien tänkt mäta problemet. All information som ges i det här 

avsnittet kommer att presenteras tillsammans med en motivering till varför studien har valt 

just denna empiriska metod. 

 

4.1 Urval – Med vad och varför ska vi genomföra undersökningen 

Till den empiriska undersökningen har totalt 30 fonder valts ut (se Bilaga 1). Samtliga fonder 

är så kallade aktiefonder, vilket innebär att de i huvudsak placerar i aktier men kan även 

placera i andra värdepapper. Av dessa fonder klassas 15 som etiska och övriga 15 som vanliga 

konventionella fonder. Nedan kommer en längre redogörelse för urvalet av etiska och 

konventionella fonder. 

 

4.1.1 De etiska fonderna 

De 15 etiska fonderna väljs ut från världens största oberoende utgivare av fondinformation, 

Morningstar. Morningstar förser fondsparare med jämförbar information om inhemska och 

internationella fonder (Morningstar, 2016). Morningstar betraktas som en källa med hög 

tillförlitlighet och räknas till att vara en av de mest använda källorna globalt vad gäller 

information om fonder och andra värdepapper (Warshawsky, DiCarlantonio, & Mullan, 

2000). De etiska fonderna innehar en blandad karaktär där vissa fonder enbart investerar i 

medelstora och stora bolag. Dessutom har det både valts ut aktivt förvaltade och passivt 

förvaltade fonder (Se Bilaga 1). Anledningen till varför fonder med olika karaktär valts ut 

beror på att genom att välja svenska fonder med olika ”inriktningar” avspeglas svenska etiska 

fonder i urvalet, inte bara exempelvis svenska etiska aktivt förvaltade fonder eller svenska 

etiska fonder som placerar i småbolag. Enligt Shim och Yang (2016) krävs detta kriterium i 

urvalet för att korrekt kunna jämföra fonder. Studiens urval blir således en representant för 

samtliga av de svenska etiska fonderna.  
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4.1.2 Klassificering av etiska fonder 

Tidigare i uppsatsen har det förklarats vad som krävs för att klassificera en fond som etisk. 

Kriterierna består av att fonden ska ta avstånd från att investera i bolag som är involverade i 

tobaks-, porr-, spel-, alkohol- och/eller vapenindustrin eller bolag som på något sätt kränker 

de mänskliga rättigheterna eller inte tar hänsyn till miljön. För att veta vilka restriktioner och 

preferenser som fonderna har granskas fondens placeringsinriktning, som utläses från 

Morningstars hemsida. Om det går att utläsa att fonden tar avstånd från exempelvis bolag 

involverade i tobaksindustrin, porrindustrin och vapenindustrin innebär detta att fonden 

uppfyller tre av sju kriterier. I tidigare studier har kravet varit att endast ett av dessa kriterier 

behöver uppfyllas för att fonden ska klassas som etisk (Mallin et al., 1995; Kreander et al., 

2005) men i den här undersökningen kommer det krävas att minst tre av dessa sju kriterier 

uppfylls eftersom vi vill säkerställa att studiens fonder innehar restriktioner och desto fler 

etiska preferenser – desto större restriktion.  

 

Dessutom krävs det att fonden varit verksam i minst sex år eftersom data kommer att hämtas 

för en femårsperiod. Motiveringen till tidshorisonten ges under avsnittet 4.1.5 

Placeringshorisont. Av Morningstars 25 fonder, som de rubricerar som etiska, återstår 15 

fonder som uppfyller studiens krav. Samtliga av dessa 15 fonder kommer att användas i den 

empiriska undersökningen och således representera marknadens svenska etiska fonder.  

 

Av de utvalda etiska fonderna uppfyller samtliga fonder kriterierna tobak och vapen. Det 

kriteriet som uppfyllts minst är korruption där endast 12,5% av fonderna uppfyllt detta och 

SEB Hållbarhets Sverige-Lux är den enda fond som uppfyller samtliga kriterier. Nedan 

åskådliggörs de etiska fonderna och vilka kriterier de uppfyller. Om det är grönmarkerat så 

innebär det att fonden uppfyller kriteriet. 
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Figur 4.1 Sammanställning av studiens urval av etiska fonder  

 

4.1.3 De konventionella fonderna  

Som jämförelse med de etiska fonderna har 15 fonder valts ut och kommer i undersökningen 

att representera de vanliga konventionella fonderna (Se Bilaga 1). Det är fonder som inte 

förklarar i placeringsbeskrivningen att de har några etiska preferenser och kommer då således, 

precis som i Mallin et al. studie (1995), klassas som konventionella aktiefonder. Precis som i 

urvalsprocessen av de etiska fonderna så väljs konventionella fonder med blandad karaktär.  

 

I urvalet finns passivt och aktivt förvaltade fonder som placerar i medelstora och stora bolag. 

Urvalet är ett försök till att spegla det utbud av aktiefonder som existerar på den svenska 

marknaden. För att inte skapa ett benchmark-problem och hindra så att fonderna blir 

inkommensurabla väljs samma antal konventionella fonder ut med liknande karaktär som de 

oetiska fonderna, (Kreander et al., 2005;Rennebooget al., 2008). Med karaktär menas fonder 

som är jämngamla och har liknande placeringsstrategi.  På så sätt är den största skillnaden 

fonderna emellan de etiska preferenserna som de etiska fonderna tar hänsyn till (Kreander et 

al., 2005). De etiska och konventionella fondernas karaktärsdrag presenteras i avsnittet nedan. 

 

4.1.4 Empirisk data – Storlek, ålder och placeringsstrategi 

Då tidigare forskning tyder på att storlek och ålder spelar roll på en fonds prestation så väljs 

urvalet av vanliga konventionella fonder genom att matcha de etiska fondernas karaktärsdrag 

och på så sätt minimera risken för benchmarkingproblem (Kreander et al., 2005). De etiska 

fonderna har en medelålder på 19,67 år där den äldsta fonden varit aktiv sedan 1987 och den 
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yngsta startades i slutet av 2005 (Se Bilaga 1). De konventionella fonderna har en medelålder 

på 16,07 år, där den äldsta fonden i urvalet startades 1973 medan den yngsta är från 2009. 

Urvalet av vanliga fonder har i genomsnitt 300 miljoner kronor mer i fondkapital med ett 

genomsnittligt fondkapital på 4,37 miljarder kronor i jämförelse med de etiska fondernas 

genomsnittkapital på 4,05 miljarder kronor. Av urvalet av de etiska fonderna är ca 34% 

passivt förvaltade indexfonder medan 40% av urvalet av de vanliga fonderna är passivt 

förvaltade.  

I studien har en genomsnittlig kvartalsavkastning beräknats från fondernas dagliga 

avkastningar. Utifrån dessa kvartalsavkastningar har sedan genomsnittliga årsavkastningar 

beräknats. Mer information om hur dessa kvartal- och årsavkastningarna tillämpas i studien 

preseneteras i kapitlets senare avsnitt. 

 

4.1.5 Placeringshorisont 

Studien kommer ta hänsyn till data fem år bakåt i tiden med start i januari 2010 fram till 

januari 2015. Detta tidsintervall har valts då en del av urvalets dagskurser inte funnits 

tillgängligt för samtliga fonder längre än fram till januari 2015.  Tidshorisonten på fem år 

väljs då rekommenderad sparhorisont för en fond är minst tre år (Beckman et al., 2015). 

Dessutom är många etiska fonder på marknaden relativt unga, det vill säga yngre än fem år, 

vilket gör att studiens urval av etiska fonder begränsats ännu mer då placeringshorisont väljs. 

Av de utvalda 15 fonderna uppfyller samtliga fonder placeringshorisontens krav.  

 

4.2 Operationalisering 
I den här studien diskuteras finansiella begrepp och terminologi vilket kan ge upphov till 

tolkningar. Enligt Körner och Wahlgren (2015) kan en operationalisering i en studie undvika 

missförstånd genom att översätta de abstrakta tolkningarna till något konkret och mätbart. För 

att kunna verkställa studiens ambition till ett utförande och sedermera i ett resultat kommer 

det här avsnittet att presentera studiens genomförande. 

 

Studiens teoriavsnitt renderade i tre stycken huvudhypoteser, vilka kommer att besvaras med 

hjälp av det empiriska materialet bestående av de utvalda fondernas femåriga avkastningar. I 

det här avsnittet kommer även en förklaring till hur hypoteserna kommer att kunna besvaras. 
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Avsnittet kommer även att diskutera och motivera valet av etiska fonder, valet av 

jämförelseindex samt presentera beräkningsmodeller för fondernas prestationsjämförelse. 

 

4.2.1 Riskfri ränta 

Mallin et al. (1995) tar upp problematiken med att välja en riskfri ränta som studier och 

fonder ska förhålla sig till. Korta löptider på den riskfria räntan har i vissa tidigare forskningar 

påverkat resultatet. Många studier har använt sig av obligationer eller statsskuldväxlar; 

Kreander et al. (2005) valde i sin forskning en en-månaders statsskuldväxel med motiveringen 

att resultatet således inte kommer att påverkas av valutaförändringar utan enbart av 

fondförvaltarens prestationer. Även Mallin et al. (1995) valde en statsskuldväxel som riskfri 

ränta med tre månaders löptid med motiveringen att inte låta statsskuldväxeln påverka 

resultatet. 

 

Då såväl Kreander et al. (2005) och Mallin et al (1995) forskning undersökte etiska fonders 

prestationer togs därför beslutet att även den här studien kommer att använda sig av en 

statsskuldväxel, för att förhålla sig till en beprövad metod. En svensk statsskuldväxel utgiven 

och presenterad av Riksbanken väljs. Räntan från statsskuldväxeln kommer att baseras på den 

genomsnittliga kvartalsavkastningen för fem-årsperioden. Löptiden bestämdes att vara tre 

månader för att undvika nämnda problem från tidigare forskning. Den riskfria räntan som 

kommer att användas är 0,952%. 

 

4.2.2 MSCI IMI Sweden 

Enligt Cortez et al. (2009) lämpar sig ett index bra som måttstock när aktiva och passiva 

fonders prestationer ska utvärderas relativt en marknad. I den här studien kommer de etiska 

fonderna, förutom att jämföras med konventionella fonder, att ställas i förhållande till MSCI 

IMI Sweden – ett jämförelseindex som således kommer att representera den svenska 

värdepappersmarknaden och dess utveckling. Indexet kommer således fungera som en 

kontrollhypotes och som ett benchmark. Från indexet kommer marknadens avkastning, 

standardavvikelse, Sharpekvot och Treynorkvot att beräknas till vilka kommer att sättas i 

relation till urvalet av de etiska och de konventionella fonderna. Jensens Alfa kan ej beräknas 

på jämförelseindexet eftersom jämförelseindexet används i ekvationen.  
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Anledningen till att detta index valdes är på grund av att det representerar två av den svenska 

börsens segment i ett och samma index, nämligen Mid- och Large-cap. Detta medför att våra 

etiska fonder kommer att sättas i förhållande till ett mer omfattande index och därför inte 

utesluta företag som möjligen hade kunnat påverka marknadens fluktuationer. 

 

En annan anledning till varför MSCI IMI Sweden används som jämförelseindex är för att 

både urvalet av de etiska fonderna och de konventionella fonderna investerar i företag 

tillhörande de två olika börssegmenten. Enligt Hansson (2011) krävs det att om en studie ska 

kunna vara jämförbar och behålla sin validitet måste en jämförelse kunna ske med rätt ting, 

för att undvika att studien blir ojämförbar. Eftersom att MSCI IMI Sweden tar hänsyn till de 

två bolagskategorier som urvalets fonder placerar i blir de olika fondernas prestationer 

jämförbara med indexet och jämförbarheten i studien bibehålls. 

 

Informationen om jämförelseindexet hämtas från MSCI (Morgan Stanley Capital 

International) som oberoende förser index och information till börsmarknader världen över. 

Enligt Chakrabarti, Huang, Jayaraman, och Lee (2005) är MSCI den ledande leverantören av 

globala index till investerare och även en högst tillförlitlig källa för globala index utveckling 

över tid. Tidsserierna kompletteras även från OnVista, med indexets dagliga utveckling under 

en femårsperiod.  

 

4.3 Implementering av beräkningsmodeller 
I detta avsnitt kommer genomförandet och användandet av olika beräkningsmodeller 

relaterade till vår studie att presenteras. Avsnittet kommer följaktligen att förklara ingående 

till hur studiens insamlade data kommer att omsättas för att slutligen kunna jämföra indexets 

och fondernas prestationer. I avsnittet presenteras beräkningar till de riskjusterade 

avkastningsmåtten samt standardavvikelse. Syftet med detta avsnitt är att klargöra för läsaren 

hur kommande resultat i studien kommer att kunna tolkas. 
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4.3.1. Standardavvikelse 

Standardavvikelse är ett statistiskt avvikelsemått som visar variationen i ett dataunderlags 

observationer relativt medelvärdet (Lee, In, & Lee, 2015). Enligt Chang och Witte (2010) är 

standardavvikelse i finansiella sammanhang ett vedertaget riskmått av fonder där fondens 

avkastning i förhållande till genomsnittsavkastning åskådliggörs. I den här studien är 

standardavvikelsen relevant att använda som riskmått med uppdrag att påvisa varje 

konventionell- och etisk fonds volatilitet i avkastning gentemot sitt medelvärde. I studiens 

teori-avsnitt presenterades hypotesen ”etiska fonder har högre totalrisk än konventionella 

fonder”. Utifrån beräkningar av varje fonds standardavvikelse kommer de etiska fondernas 

risk kunna jämföras med de konventionella fondernas risk (Chang & Witte, 2010). 

Jämförelsen av de olika fondernas standardavvikelse kommer därefter kunna besvara 

hypotesen. 

 

För att kunna räkna ut en fonds standardavvikelse i avkastning krävs det att avkastningens 

varians är känd, då standardavvikelsen beräknas som kvadratroten ur variansen (Berk & 

DeMarzo, 2014). I den här studien kommer variansen av varje fond i urvalet att beräknas 

utifrån nedanstående formel: 

 

𝑽𝒂𝒓 (𝑿) =
(𝑿− 𝑿)𝟐

𝑵− 𝟏  

Ø 𝑿 = Fondens och MSCI IMI Swedens observerade kvartalsvisa avkastning 

Ø 𝑿 = Fondens och MSCI IMI Swedens genomsnittliga kvartalsvisa avkastning 

Ø 𝑵 = Antalet observationer över fonden och MSCI IMI Swedens avkastningar 

 

Som tidigare nämnt i detta avsnitt kommers studien att ta hänsyn till kvartalsvisa avkastningar 

från 5 år. Antalet observationer (N) kommer således att uppgå till 20 stycken observationer 

för varje fond och för jämförelseindexet. Utifrån fondens varians kommer därefter 

standardavvikelsen att beräknas enligt nedanstående formel: 

𝝈 = 𝑽𝒂𝒓 (𝑿) 

Ø 𝝈 = Standardavvikelse för fonden och MSCI IMI Sweden 
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Standardavvikelsen i den här studien kommer således att beräknas för varje fond i studiens 

urval samt för indexet MSCI IMI Sweden. Utifrån fonderna och indexet kommer därefter en 

genomsnittlig standardavvikelse att beräknas, med vilken kommer att användas i jämförelsen. 

 

4.3.2 Jensens Alfa 

Jensens Alfa, α, är ett effektivitetsmått och ett riskjusterat avkastningsmått och mäter en 

fonds prestation i förhållande till den förväntade avkastningen. Jensens Alfa kan appliceras på 

alla typer av fonder, både aktivt förvaltade och passivt förvaltade (Jensen, 1967). Måttet utgår 

från Sharpes Capital Asset Pricing Model (CAPM). CAPM, som prissättningsmodell, 

framställer en förväntad avkastning på en tillgång/portfölj utifrån den riskfria räntan plus en 

riskpremie (Perold, 2004). 

 

Måttet kommer i studien konstatera om fonderna genererat över- eller underavkastning 

relativt avkastningskravet och den risk som tagits. Dessutom kommer Jensens Alfa att bistå 

den här studien med att påvisa eventuella skillnader i prestation mellan etiska och 

konventionella fonder (Kiymaz, 2015). För att kunna jämföra fondernas Jensens Alfa, eller 

alfavärde, kommer ett genomsnittligt värde att beräknas baserat på fondens årliga värde från 

år 2010 till år 2015, vilket kommer att diskuteras vidare i kapitel 4.3.5. 

 

Jensens Alfa ges utifrån den systematiska risken på den givna tillgången och riskpremien på 

marknadsportföljen (Perold, 2004). Riskpremien är således skillnaden mellan förväntad 

avkastning på marknadsportföljen och den riskfria räntan. 

 

𝜶 = 𝑹𝑷 − (𝑹𝑭 + 𝜷𝑷 𝑹𝑴 − 𝑹𝑭 ) 

Ø 𝑹𝑷 = Fondens faktiskta kvartalsvisa avkastning avkastning 

Ø 𝑹𝑭 = Riskfri ränta Statsskuldsväxel  

Ø 𝑹𝑴 = Jämförelseindexets avkastning kvartalsvisa avkastning  

Ø 𝜷𝑷 = Betavärde för fonden  
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Genom att jämföra portföljens faktiska avkastning med den förväntade avkastningen fås 

alfavärdet (Jensen, 1967). Ett alfavärde som är högre än den förväntade avkastningen innebär 

således att fonden genererat högre avkastning givet den risknivå som tagits (Jensen, 1967). 

Blir istället alfavärdet negativt har fonden genererat en lägre avkastning jämfört med den 

avkastning som faktiskt förväntats, givet den risk som tagits. (Jensen, 1967).  

 

4.3.3 Sharpekvoten 

Sharpekvoten är ett riskjusterat avkastningsmått och visar hur mycket avkastning en fond har 

genererat, utöver den riskfria räntan, per total riskenhet (Sharpe, 1966).  Vid en jämförelse av 

två fonder är det den fond som har högst Sharpekvot, som enligt Sharpe (1966), presterat bäst. 

Detta mått är alltså relevant för den här studien då vi har som avsikt att jämföra olika fonders 

prestationer och ändå kunna behålla jämförbarheten trots fondernas olika risktagande och 

avkastningsprofiler. Med hjälp av att Sharpekvoten är riskjusterad kommer studien att kunna 

jämföra de olika fondernas prestationer.   

 

𝑺𝒉𝒂𝒓𝒑𝒆𝒌𝒗𝒐𝒕 =
(𝑹𝑷 −  𝑹𝑭)

𝝈𝑷
 

Ø 𝑹𝑷 = Fondens  faktiska kvartalsvisa avkastning  

Ø 𝑹𝑭 = Riskfri ränta Statsskuldsväxel  

Ø 𝜎𝑷 = Standardavvikelse för fonden (Sharpe, 1966) 

 

I väl diversifierade portföljer kommer inte resultatet av Sharpekvoten skilja sig något 

anmärkningsvärt från Treynorkvoten, som presenteras nedan. Däremot i de fall då 

portföljen/fonden inte är fullt diversifierad blir resultaten olika. Anledningen är att 

Sharpekvoten tar hänsyn till dels den systematiska risken men även den osystematiska. Om en 

portfölj inte lyckats diversifiera bort den osystematiska risken på ett framgångsrikt sätt så 

kommer den riskjusterade avkastningen från Sharpekvoten att belastas av detta, inte 

Treynorkvoten (Sharpe, 1966). 

 

Sharpekvoten är den vanligaste och mest kända måttet för att jämföra investeringars 

prestationer, vilket är i linje med den här studiens syfte (Auer & Schuhmacher, 2013). Därför 
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kommer alltså Sharpekvoten användas i den här studien som ett av de tre jämförelsemåtten 

vid utvärderingen av etiska fonders prestationer. 

 

4.3.4 Treynorkvoten 

Treynorkvoten visar differensen i avkastning på portföljen jämfört med den riskfria räntan 

(Treynor, 1965). Genom att sätta det i förhållande till betavärdet fås ett riskjusterat 

avkastningsmått. Måttet ger en kvot som representerar hur mycket avkastning som erhållits 

utöver den riskfria räntan, för varje enhet systematisk risk investeraren tagit (Treynor, 1965). 

 

𝑻𝑲 =
(𝑹𝑷 − 𝑹𝑭 )

𝜷𝑷
 

Ø 𝑹𝑷 = Fondens eller Indexets faktiskta kvartalsvisa avkastning 

Ø 𝑹𝑭 = Riskfri ränta Statsskuldsväxel  

Ø 𝜷𝑷 = Betavärde för fonden  

 

Treynorkvoten är anpassad för att mäta portföljer med både större och mindre aktier i. Den 

optimala tidshorisonten för att använda Treynorkvoten uppskattas vara mellan 1 och 30 år 

(Hodges, Taylor, & Yoder, 2003). Till skillnad från Sharpekvoten tar Treynorkvoten endast 

hänsyn till den systematiska risken och inte den totala risken (Treynor, 1965). Hur bra en 

förvaltare varit på att diversifiera bort risken bortses alltså vid mätandet med Treynorkvoten. 

 

4.3.5 Presentation av riskjusterade avkastningsmått 

Jensens Alfa, Sharpekvoten och Treynorkvoten kommer i den här studien att presenteras 

genom ett medelvärde för varje fond i urvalet från perioden 2010 till 2015. Anledningen till 

att presentationen av fondernas riskjusterade avkastningsmått sker i form av ett medelvärde är 

på grund av den behändighet ett medelvärde medför i jämförelsefasen mellan fonderna. Valet 

av att presentera ett medelvärde av avkastningsmåtten för varje fond gjordes istället för att 

presentera fem årliga avkastningsmått för varje fond eftersom ett överskådligt resultat är att 

föredra i en studie på grund av undvikandet av feltolkningar i framtida studier (Denscombe, 

1998). Med hjälp av medelvärdena av avkastningsmåtten kommer således resultatet och 
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jämförelsen mellan fonderna att kunna redovisas på ett mer överskådligt sätt och därför 

undvika feltolkningar av resultatet.  

 

4.4 Bearbetning av empirisk data 
Studiens empiriska data kommer att bearbetas med hjälp av analys- och statistikprogrammet 

SPSS. Programmet kommer att användas för att statistiskt säkerställa studiens data samt för 

att analysera studiens kommande resultat (Pallant, 2013).  

 

De statistiska test som studien kommer att genomföra sker med en signifikansnivå på 95%. 

Enligt Körner och Wahlgren (2015) anses denna signifikansnivå vara befogad då den 

statistiska felmarginalen endast uppkommer till 5%. Empirin, som kommer att studeras, 

består av de etiska fondernas genomsnittliga Jensens Alfa, Sharpekvot och Treynorkvot samt 

de konventionella fondernas dito. Då studiens hypoteser inte har som avsikt att konstatera en 

skillnad mellan de olika fondtypernas värden - utan snarare en olikhet kombinerad med en 

riktning - kommer studien att genomföra ensidiga statistiska test för att kunna förkasta eller 

inte förkasta hypoteserna (Körner & Wahlgren, 2015). 

 

Studien kommer att genomföra ett Kolmogorov-Smirnov test, för att avgöra om 

datamaterialet är normalfördelat eftersom detta ger en riktlinje för vilket test som ska 

användas.  

 

4.5 Verifiering av data – reliabilitet och validitet 

I en kvantitativ studie är det viktigt att forskningen är tillförlitlig (Lind, 2014). Indikationerna 

på en forsknings tillförlitlighet diskuteras i synnerhet med begreppen validitet, reliabilitet och 

överförbarhet. En forskare måste kunna garantera att de mått och indikatorer som används i 

studien är tillförlitliga - samma undersökning ska därför kunna upprepas i en annan forskning 

med ett samstämmigt resultat. En forskning som inte anses vara tillförlitlig och generaliserbar 

klassificeras som ogiltig (Denscombe, 1998). 
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Även validitet och reliabilitet är avgörande i en undersökning (Körner och Wahlgren, 2015). 

Det är således nödvändigt att ställa sig frågan om mätvärdena verkligen undersöker det som 

avses att mäta och att resultatet därför är pålitligt. Mätvärdena i den här studien är dels 

riskmåttet standardavvikelse samt avkastning och riskjusterade avkastningsmått 

(Sharpekvoten, Jensens Alfa och Treynorkvoten), som enligt Beckman et al., (2015) är av 

forskningen erkända mått på att utvärdera fonders prestationer på en fondmarknad. I syftet att 

undersöka de olika fondernas prestationer relativt varandra kommer således studien att 

använda samtliga mätvärden för att få en helhetsbedömning av fondernas prestationer. Valet 

att inbegripa samtliga mått bidrar även till en hög validitet och reliabilitet i studiens 

kommande resultat.  

 

För att säkerställa studiens tillförlitlighet och validitet i det empiriska underlaget är data 

framtagen genom triangulering. Triangulering bidrar positivt till en studies tillförlitlighet 

eftersom att empirisk data samlats från oberoende tidigare undersökningar (Lind R. , 2014). 

Studiens sekundärdata är, likt tidigare nämnt, införskaffat från de svenska storbankernas 

internethemsidor, i synnerhet från Handelsbankens och SEB:s hemsidor. All kvantitativ data 

som införskaffats är kompletterad med kvalitativ information från den oberoende 

informationskällan Morningstar för att garantera undersökningens objektivitet och 

tillförlitlighet. 

 

För att öka trianguleringen ytterligare och således tillförlitligheten i materialet bör en studie 

använda sig av olika forskare (Denscombe, 1998). Samtliga av vetenskapliga artiklar som 

studien hänvisar till är vetenskapligt granskade och publicerade av olika internationella 

tidskriftsartiklar. Artiklarna varierar i geografisk kontext för att ytterligare bidra till 

pålitligheten (Denscombe, 1998).  
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5. Empirisk Analys 
I det här kapitlet kommer först resultatet från Kolmogorov-Smirnov testet från Kapitel 4 att 

presenteras tillsammans med en kortare presentation av vilka statistiska tester som har 

genomförts efter normalfördelningstestet. Kapitlet kommer sedan att presentera resultatet av 

de efterföljande statistiska testerna som gjorts. Därefter följer en diskussion av resultatet, 

kopplat till teorin och studiens problem, där även tillhörande kontrollhypotes kommer att 

presenteras. 

 

5.1 Normalfördelningstest 

I föregående kapitel noterades att studien kommer att använda sig av Kolmogorov-Smirnov-

test för att undersöka om studiens datamaterial är normalfördelat och för att sedan kunna 

tillämpa korrekt statistiskt test (Pallant, 2013). Då studien avser att statistiskt testa fondernas 

avkastning, standardavvikelse samt tre riskjusterade avkastningsmått genomfördes totalt sex 

stycken normalfördelningstest. 

 

Kolmogorov-Smirnov-testen resulterade i att samtliga nollhypoteser accepterades, vilket 

medförde att allt datamaterial i studien var normalfördelade (Se bilaga 2). Studien har som 

avsikt att jämföra två olika typer av fonder samt att även kontrollera utkomsten med ett 

benchmark. Utifrån dessa förutsättningar var ett Independent Samples T-Test mest relevant 

för att besvara studiens tre hypoteser, dvs. i jämförelsen med avkastning, risk och riskjusterad 

avkastning mellan de två olika fondurvalsgrupperna. Vid jämförelsen med benchmark ansågs 

One Sample T-Test vara lämpligast för att statistiskt prova studiens kontrollhypoteser (Pallant, 

2013). Signifikansnivån i båda statistiska testerna bestämdes till 5% i enighet med 

motiveringen i kapitel 4.5. 

 

5.2 Avkastning 

Hypotesen ”Etiska fonder genererar lägre avkastning än konventionella fonder” har ställts 

för att testa om etiska fonder levererar högre avkastning än vanliga fonder.  De etiska 

fondernas medelvärde på avkastning för femårsperioden var enligt tabellen nedan på 0,109 
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medan konventionellas medelvärde på avkastning var på 0,1186.  Hypotesen har testats och 

nollhypotesen förkastas vilket innebär att det går att påvisa att etiska fonders avkastning är 

signifikant lägre än konventionella fonders avkastning på en 5 % signifikansnivå.  

 

Hypotes 1: Etiska fonder genererar lägre avkastning än konventionella fonder 

H0: Ingen skillnad i avkastning mellan etiska och konventionella fonder 

 

Tabell 5.1 Hypotes 1: Etiska fonder genererar lägre avkastning än konventionella fonder 

Fondtyp Antal Medelvärde Signifikans 

Etisk 15 0,1090622345  

   0,039 

Konventionell 15 0,1186165778  

 

Etiska fonder genererar lägre avkastning än konventionella fonder 

= Förkastas ej 

 

5.2.1 Diskussion av Hypotes 1 

Etiska fonders lägre avkastning i förhållande till konventionella fonder som testet resulterat i 

är i enighet med att optimeringen av portföljen kan försämras vid exkludering av oetiska 

företag vilket leder till en begränsning i diversifieringen som påverkar avkastningen negativt 

(Renneboog et al., 2008). Således är studiens resultat inte överensstämmande med Mallin et 

al. (1995) studie, vars resultat var att etiska fonder presterar bättre i avkastning än 

konventionella fonder. 

 

Resultatet talar till viss del emot antagandet i modern portföljsvalsteori att investerare är 

rationella som söker maximal ekonomisk nytta (Markowitz, 1952). Trots att etiska fonder 

genererar en lägre avkastning än konventionella fonder så har handeln med etiska fonder ökat 

de senaste åren (Mårder, 2015). Det gör att det går att ifrågasätta rationaliteten hos investerare 
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idag och en förklaring till det ökade handelsmönstret på etiska fonder, trots lägre avkastning, 

kan vara det som behavioral finance-teorin menar är uttrycksfulla fördelar och förmåner 

(Statman, 2014). Diskussionen innebär med andra ord att investerare inte följer den rationella 

linje som portföljvalsteorin antar utan istället handlar investerare mer irrationellt och 

prioriterar istället förmånerna och andra fördelar med investeringen, såsom möjligheten att ta 

ett hållbart ansvar (Statman, 2014). Alltså kan Hypotes 1 ej förkastas. 

 

För att sätta resultatet i ett perspektiv har etiska och konventionella fonders avkastning testats 

i förhållande till index, som en kontrollhypotes (Se tabell 5.2). Etiska och konventionellas 

medelvärden i avkastning testas mot index medelvärde i avkastning. Index genomsnittliga 

årsavkastning blev 0,11435 vilket är högre än etiska fonder men lägre än konventionella 

fonder. Resultatet är däremot inte signifikant vilket innebär att det varken går att konstatera 

att etiska fonder presterar sämre än index eller att konventionella fonder presterar bättre än 

index i termer av avkastning.  

 

Tabell 5.2 Kontrollhypotes – Avkastning etiska och konventionella fonder har lägre 

avkastning relativt MSCI IMI Sweden 

Fond Medelvärde/Testvärde Signifikans 

Etisk 0,1090622345 0,067 

Konventionell 0,1186165778 0,154 

MSCI IMI Sweden 0,114354152 - 

 

Med uppsatsens syfte att undersöka etiska fonders prestation i förhållande till konventionella 

fonder kan vi alltså konstatera att etiska fonder presterar sämre än konventionella fonder. 

Viktigt att ha i beaktande är att när detta jämförs så är det utan hänsyn till fondernas 

risknivåer. Etiska fonders riskjusterade avkastning kommer att testas senare i avsnittet. 
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5.3 Risk 
I nedanstående tabell presenteras resultatet från det statistiska testet om etiska fonder innehar 

en högre totalrisk än konventionella fonder. Resultatet från testet visar, utifrån medelvärdena, 

att etiska fonder genomsnittligen bär på en högre standardavvikelse och således en högre 

totalrisk än konventionella fonder. Däremot är skillnaden så pass liten att den inte på en 5% 

signifikansnivå kan påvisas som signifikant.  

 

Hypotes 2: Etiska fonder har högre totalrisk än konventionella fonder 

H0: Etiska fonder skiljer sig inte totalrisk jämfört med konventionella fonder 

 

Tabell 5.3 Hypotes 2: Etiska fonder har högre totalrisk än konventionella fonder 

Fondtyp Antal Medelvärde Signifikans 

Etisk 15 0,1774462143  

   0,263 

Konventionell 15 0,1762472941  

 

I studiens teoriavsnitt presenterades hypotesen ”etiska fonder har en högre totalrisk än 

konventionella fonder”. Grundat på det ovanstående testet accepteras nollhypotesen, eftersom 

studien inte kan påvisa en signifikant lägre risk eller total risk i förhållande till konventionella 

fonder. Därför förkastas den hypotes som presenterades i teoriavsnittet: 

 

Etiska fonder har högre risk än konventionella fonder  

= Förkastas 

 

5.3.1 Diskussion av Hypotes 2 

Av resultatet visar det sig alltså att den begränsade diversifieringseffekten, som etiska fonder 

teoretiskt innehar, inte medför en signifikant högre risk. Å andra sidan genomfördes 

kontrollhypoteserna ”Etiska fonder genererar högre totalrisk än index” parallellt med 
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hypotesprövningen för att, som ett benchmark, kunna säkerställa resultatet. Utifrån statistiska 

tester av kontrollhypotesen kunde följande resultat utläsas: 

 

Tabell 5.4 Kontrollhypotes: Etiska fonder och konventionella fonder har högre totalrisk än 

MSCI IMI Sweden 

Fond Medelvärde/Testvärde Signifikans 

Etisk 0,1774462143 0,0015 

Konventionell 0,1762472941 0,044 

MSCI IMI Sweden 0,173498817 - 

 

Utifrån resultatet i tabell 5.4 visas alltså att etiska fonder har en signifikant högre totalrisk än 

index, vilket således innebär att vår kontrollhypotes accepteras. Den begränsade 

diversifieringen medför en effekt i högre risk när etiska fonder jämförs med en 

marknadsportfölj. MSCI IMI Sweden representerar, som tidigare nämnt, både Mid- och Large 

Cap och innehar alltså fler bolag än urvalet av våra fonder. 

 

Sammantaget från resultaten konstateras alltså att studien inte kan påvisa att etiska fonder har 

en signifikant högre totalrisk än konventionella fonder trots ett högre medelvärde i urvalet. 

Samtidigt konstateras utifrån kontrollhypotesen och benchmark att etiska fonder innehar en 

signifikant högre totalrisk än MSCI IMI Sweden. Är resultatet förenligt med den teori som 

redovisats i studien? 

 

I enighet med de teorier som redovisas i teoriavsnittet bör en fond, som antar sig restriktioner 

och begränsar diversifieringspotentialen, uppnå en högre risk relativt en fond utan 

restriktioner (Markowitz, 1952; Renneboog et al.; Grossman & Sharpe, 1986). Ju mer 

begränsad en etisk fond är desto längre åt vänster placeras den på den horisontella axeln (Se 

Figur 3.1). Av resultatet kan det inte utifrån huvudhypotesen bekräftas att de etiska fonderna 

följer denna teori, men utifrån kontrollhypotesen bekräftas antagandet. 
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Vad som gör det mer intressant är att kontrollhypotesen jämför urvalet av etiska fonder mot 

en marknadsportfölj innehållande många fler bolag än vad både urvalet av etiska fonderna 

och konventionella fonderna har. Precis som i teorin – där en bred indexfond utan 

restriktioner borde placeras långt till höger i Figur 3.1 – blir resultatet lika i studiens resultat 

där det signifikant kunde påvisas att MSCI IMI Sweden har lägre risk än etiska fonder. 

Således kan alltså indexfonden utnyttja korrelationen mellan sina tillgångar för att kunna 

diversifiera bort den företagsspecifika risken. 

 

 I enighet med teorin placeras alltså jämförelseindexet längre till höger i Figur 3.1 relativt 

etiska fonderna, så att mean-variance fronten skiftar mot mer fördelaktiga risk-return-

tradeoffs (Renneboog et al., 2008). Trots att huvudhypotesen inte signifikant kunde 

säkerställas tyder fondernas medelvärden om liknande utgång, då urvalet av konventionella 

fonderna hade en lägre risk än de etiska fonderna. Detta hade placerat de konventionella 

fonderna, med teoretiskt färre restriktioner, längre åt höger än de etiska fonderna i 

diagrammet.  

 

Anledningen till varför de de etiska fonderna inte fick en signifikant högre totalrisk än de 

konventionella fonderna – trots sämre möjligheter för diversifiering – kan möjligtvis bero på 

fondernas individuella risker. Precis vad som diskuterades i teori-avsnittet kan inte all risk i 

en portfölj enbart förklaras av svängningarna på marknaden (Sharpe, 1966). I studiens urval 

av etiska och konventionella fonder kan alltså respektive fondförvaltares prestation haft 

påverkan för att utkomsten av resultatet inte skulle medföra någon signifikant skillnad. Utan 

att låta studiens analys spekulera för mycket kan möjligtvis en enskild fondförvaltare 

genomfört en misslyckad diversifiering av en konventionell fond trots att möjligheterna var 

relativt stora. Detta hypotetiska scenario hade medfört att genomsnittet av de konventionella 

fondernas risk höjts. 

 

Slutligen kan studiens resultat således kopplas tillbaka till problemfrågeställningen med 

svaret att etiska fonder innehar högre totalrisk än marknaden men inte signifikant högre 

totalrisk än konventionella fonder. 
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5.4 Riskjusterad avkastning 
Den tredje och sista hypotesen som testats är ”Etiska fonder genererar lägre riskjusterad 

avkastning än konventionella fonder”. Hypotesen kommer att testas i tre olika test med de 

olika riskjusterade måtten Sharpekvot, Treynorkvot och Jensens Alfa. De olika medelvärdena 

som testats redovisas nedan och samtliga av de etiska fondernas medelvärden för de olika 

måtten visar sig vara lägre än de konventionella fonderna. Dock inte tillräckligt låga för att 

säkerställa att etiska fonder genererar en signifikant lägre riskjusterad avkastning. 

 

Hypotes 3: Etiska fonder genererar lägre riskjusterad avkastning än konventionella fonder 

H0: Etiska fonder skiljer sig inte riskjusterad avkastning jämfört med konventionella 

fonder 

Tabell 5.5  Hypotes 3: Etiska fonder och konventionella fonder har lägre riskjusterad 
avkastning  än konventionella fonder 

Avkastningsmått Fondtyp Antal Medelvärde Signifikans 

 Etisk 15 0,7846820697  

Sharpekvot    0,1055 

 Konventionell 15 0,8363129706  

 Etisk 15 0,116090628  

Treynorkvot    0,1 

 Konventionell 15 0,1270126378  

 Etisk 15 0,0146898739  

Jensens Alfa    0,0725 

 Konventionell 15 0,0243319746  

 

 

Etiska fonder genererar lägre riskjusterad avkastning än konventionella fonder 

= Förkastas 
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5.4.1 Diskussion av Hypotes 3 

Likt Bauer et al. (2005) och Cortez et al. (2009) gick det ej att påvisa någon signifikant lägre 

riskjusterad avkastning i någon av de tre riskjusterade avkastningsmåtten för de etiska 

fonderna. Det går i linje med Grossman och Sharpes forskning (1986) som pekar på att 

restriktioner kan prestera lika bra som fonder utan restriktioner men restriktioner kan inte öka 

prestationen. Teoretiskt sätt kan resultatet förklaras med portföljvalsteorins argument som att 

ökade restriktioner leder till mindre effekt från diversifieringen jämfört med en fond utan 

restriktioner, vilket tenderar att resultera i sämre riskjusterad avkastning (Cortez et al., 2009). 

Faktumet att samtliga tre riskjusterade avkastningsmått visade sig vara lägre för de etiska 

fonderna är, i enighet med ovan, dock inte signifikant.  

 

Tabell 5.6 Kontrollhypotes: Etiska fonder och konventionella fonder har lägre riskjusterad 

avkastning än MSCI IMI Sweden  

Avkastningsmått Fond Medelvärde/Testvärde Signifikans 

 Etisk 0,7846820697 0,449 

Sharpekvot Konventionell 0,8363129706 0,069 

 MSCI IMI 

Sweden 
0,788100239 - 

 Etisk 0,1160906278 0,3705 

Treynorkvot Konventionell 0,1270126378 0,094 

 MSCI IMI 

Sweden 
0,117753553 - 

 

Som tabellen ovan visar är de etiska fonderna fonders genomsnittliga Sharpekvot och 

Treynorkvot något lägre än index, dock inte signifikant lägre. Tvärtom gäller för 

konventionella fonder som faktiskt har en högre genomsnittlig Sharpekvot och Treynorkvot 

än index. Det innebär således att vi inte kan påvisa någon skillnad riskjusterad avkastning 

mellan etiska fonder, konventionella fonder och marknadsportföljen.  
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Genom att koppla resultatet till studiens syfte kan vi konstatera att restriktionen, som etiska 

fonder bär på, inte påverkar diversifieringen tillräckligt mycket för att kunna påstå att etiska 

fonder presterar signifikant sämre än konventionella fonder på en riskjusterad nivå. Detta 

innebär att investerare har möjlighet att åta sig etiska preferenser i sina investeringsbeslut utan 

att behöva betala med lägre riskjusterad avkastning. 
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6. Slutsats 
I studiens sjätte och sista kapitel görs en kortare sammanfattning av studiens resultat. Utifrån 

detta kommer studiens huvudsakliga slutsatser att presenteras, för att samtidigt upplysa 

läsaren om vad resultatet kan bidra med – dels för annan forskning och för samhället. 

Slutligen kommer även författarna att ge sina reflektioner från arbetet med studien samt 

berätta hur efterföljande forskning kan ta studiens resultat vidare. 

 

6.1 Summering av studiens resultat 
Resultatet som studiens undersökning kommit fram till presenteras nedan. 

⇒ Hypotes 1: Etiska fonder genererar lägre avkastning än konventionella fonder = 

Kan inte förkastas  

⇒ Hypotes 2: Etiska fonder genererar högre risk än konventionella fonder = 

Förkastas 

⇒ Hypotes 3: Etiska fonder genererar lägre riskjusterad avkastning än konventionella 

fonder = Förkastas 

 

Som hypoteserna ovan visar kan inte Hypotes 1 förkastas vilket innebär att etiska fonder har 

en signifikant lägre avkastning än konventionella fonder under den 5-årsperiod som studien 

undersökt. Däremot förkastas både Hypotes 2 och Hypotes 3 vilket innebär att vi inte kan 

påvisa en signifikant högre risk hos etiska fonder och inte heller en signifikant lägre 

riskjusterad avkastning än konventionella fonder.  

 

6.2 Slutsats 

Utifrån det empiriska materialet och resultatet kan studien dra tre slutsatser om etiska fonders 

prestationer relativt konventionella fonder. Etiska fonder genererar en generellt lägre 

avkastning än konventionella fonder om ingen hänsyn tas till den risknivå som fonden har. 

Det innebär alltså att en investerare går miste om avkastning då investeraren tar hänsyn till 

etiska preferenser.  
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Samtidigt bidrar studien med slutsatsen om att etiska fonder inte skiljer sig från 

konventionella fonder i risknivå och riskjusterad avkastning. Således presterar alltså inte en 

etisk fond sämre i avkastning om hänsyn tas till den risk som fonden tar. Studien visar alltså 

att etiska restriktioner i fonder inte påverkar diversifieringspotentialen nämnvärt relativt en 

konventionell fond. Dock blir begränsningen i diversifieringen framträdande i de fall då en 

etisk fond sätts i relation till en marknadsportfölj, eftersom att en marknadsportfölj har ett 

bredare urval än en konventionell fond.  

 

Avslutningsvis besvaras alltså syftet i studien med slutsatsen om att etiska fonder med 

restriktioner presterar sämre än konventionella fonder, men de har ingen signifikant högre 

risknivå eller signifikant lägre riskjusterad avkastning. Detta innebär, som nämnt tidigare, att 

investerare har möjlighet att åta sig etiska preferenser i sina investeringsbeslut utan att behöva 

betala med lägre riskjusterad avkastning. 

 

6.2.1 Studiens vetenskapliga bidrag 
Studiens inledande kapitel åskådliggjorde den diskussion och tvetydighet som funnits i 

tidigare forskning vad gäller etiska fonders prestationer relativt konventionella fonder. Som 

tidigare nämnts i uppsatsen har mycket av tidigare forskning fokuserat på ett urval av etiska 

fonder i Storbritannien och USA. Den här studien bidrar med att belysa hur etiska 

restriktioner påverkar fonders prestationer och risk på marknaden i Sverige – ett land där 

hänsyn till CSR anses vara viktigt (Strand et al., 2015). Prestationerna har också utvärderats 

utifrån avkastning, risk och riskjusterad avkastning med motivet förankrad i Markowitz 

(1952) teorier om diversifiering och portföljval.  

 

Studien bidrar till forskningen om restriktioner i portföljer då studien har testat vad en viss typ 

av restriktion gör med fonders prestationer och risk. I den här studien har restriktionen varit 

just etiska fonder men samma resonemang kan användas vid andra typer av restriktioner och 

andra typer av fonder som aktivt intar en marknadsposition eftersom det i dem fallet också 

förekommer en begränsning i urvalet.   
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6.2.2 Studiens samhälleliga och etiska bidrag 
På marknaden idag finns det, som tydligt framgått i studien, företag som exempelvis kränker 

mänskliga rättigheter och är inblandade i korruption. Med studiens resultat i åtanke försvinner 

stora delar av incitamenten att inte handla med etiska fonder eftersom att det istället visar sig 

att en investerare inte alls behöver betala mer avkastning per riskenhet. 

 

Avslutningsvis anser vi att studien upplyser småsparare och investerare i Sverige att etiska 

preferenser kan bibehållas vid en investering utan att gå miste om riskjusterad avkastning. 

Detta bidrag medför förhoppningsvis att investerare tar avstånd från företag som beblandar 

sig med korruption, kränkningar av mänskliga rättigheter eller på något sätt försämrar 

samhället eftersom att det på marknaden idag finns ett fullgott substitut vad gäller risk och 

riskjusterad avkastning. 

 

6.3 Förslag till framtida forskning 
I den här studien har sju kriterier av etiska förhållningssätt används för att säkerställa 

fondernas etiska ställningstagande utöver Morningstars klassificering. Däremot har ingen vikt 

lagts på vilka av de olika restriktionerna som påverkar diversifieringen mest eller minst - 

studien har indirekt antagit att de fonder som åtagit sig etiska preferenser således också är 

etiska. Det hade varit intressant att utreda djupare i hur de olika etiska förhållningssätten 

påverkar fondens diversifieringspotential och i sin tur fondens prestation och risk. Är det 

möjligt att tobaksbranschen begränsar portföljen mer än exempelvis vapenindustrin? Genom 

att se vidare på det kan investerare bli medvetna om vilka etiska preferenser som hämmar 

prestationen mest och vad varje etisk preferens kostar investeraren i förlorad avkastning och 

eventuellt ökad risk.  

 

Den här studien pekar på sämre avkastning hos etiska fonder i förhållande till konventionella 

fonder men samtidigt har efterfrågan på etiska fonder ökat. Därför hade det varit intressant 

med vidare forskning som gräver djupare i vilka etiska preferenser som investerare eftersöker 

när de investerar i etiska fonder. Finns det någon etisk preferens som väger tyngre i 

investeringsbesluten och är det någon preferens som etiska investerare tar mindre hänsyn till? 

Samtidigt är det här förslaget på vidare forskning dikt till just etiska fonder i synnerhet. 
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Samma förslag till vidare forskning kan appliceras på restriktioner i urval i allmänhet, 

eftersom att ämnet rent generellt handlar om fonder med en särskild marknadsposition. 

 

6.4 Självkritik och reflektioner 
I urvalet har kravet varit att etiska fonder ska uppfylla åtminstone tre av de etiska kriterier 

som studien valt att använda för att säkerställa att en fond är etisk. Vad vi frågar oss är om 

detta är tillräckligt. Kan vi påstå att en fond är etisk när den tar avstånd från exempelvis 

vapen-, tobak- och porrindustrin men inte uttalat tar avstånd från bolag som kränker de 

mänskliga rättigheterna? Detta är frågor som vi ställt oss under arbetet med studien och detta 

är frågor som är otroligt svåra att svara på. Det krävs att etik definieras och att etik undersöks. 

Då detta inte är en uppsats om etik utan om restriktioner i portföljvalsteorin så har inte vi inte 

försökt att undersöka vad som är och inte är etik. Vapenindustrin kan ses som en oetisk 

bransch för en person medan en annan person anser att vapenindustrin är nödvändig för ett 

lands säkerhet och ser således inte på industrin som någon oetisk sådan.  

 

I de bästa av världar borde vi i urvalet krävt att samtliga fonder måste uppfylla samtliga 7 

etiska preferenser för att klassas som etisk men det hade lett till att vi hade haft ett urval som 

bestått av en etisk fond. Det är dock möjligt att vi borde varit hårdare vid bedömningen av 

vilka som ska klassas som tillräckligt etiska. Dessutom har vi använt fondbeskrivningen som 

riktlinje när vi valt ut de etiska fonderna. Dock kan det fortfarande finnas fonder som inte 

placerar i etiskt ifrågasatta bolag men som inte skriver ut det i fondbeskrivningen. Vi har inte 

heller kontrollerat fonderna om de är etiska eller inte. Genom att kontrollera vad varje fond 

placerat sitt kapital i så kan man säkerställa att fonden följer de riktlinjer som den åtagit sig. 

Genom att inte kontrollera fondens innehav utan istället enbart följa vad som står på 

fondbeskrivningen så förlitar vi oss på det som delvis fungerar som fondens sätt att 

marknadsföra sig på. Detta innebär att det finns en risk, om än liten, att en etisk fond i värsta 

fall inte är en etisk fond till fullo. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Urval fonder med tillhörande fondegenskaper  
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Bilaga 2: Resultat från Kolmogorov-Smirnov test 
 

Normalfördelningstest Avkastning 

Fond Antal Medelvärde Signifikans 

Etisk 15 0,1090622 0,1 

Konventionell 15 0,1186166 0,1 

 

 

Normalfördelningstest Sharpekvot 

Fond Antal Medelvärde Signifikans 

Etisk 15 0,7846720 0,1 

Konventionell 15 0,8363129 0,0915 

 

Normalfördelningstest Treynorkvot 

Fond Antal Medelvärde Signifikans 

Etisk 15 0,1160906 0,1 

Konventionell 15 0,1270126 0,1 

 

 

Normalfördelningstest Jensens Alfa 

Fond Antal Medelvärde Signifikans 

Etisk 15 0,0146898 0,1 

Konventionell 15 0,0243319 0,1 
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Normalfördelningstest Standardavvikelse 

Fond Antal Medelvärde Signifikans 

Etisk 15 0,1743129 0,1 

Konventionell 15 0,1791225 0,1 

 

Normalfördelningstest Beta 

Fond Antal Medelvärde Signifikans 

Etisk 15 0,8911443 0,1 

Konventionell 15 0,8956242 0,0505 

 

 

 

 

 


