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  Abstract 

 

 

Recently, the selections of ethical funds are increased; at the same time investors with social 

and moral preferences have increased in the capital market. There are currently debates on 

whether ethical funds perform better or worse than funds without ethical criteria. This also 

involves a vivid discussion on whether investors know about the consequences of investing in 

ethical funds. Therefore, this study involves theories about the rationality and decision theory, 

in addition to what mainly control the investment decisions. The study also discusses portfolio 

theory since this is one of the underlying theories behind fund management and its 

development. 

The purpose of this study is to explain if ethical limitations in the selection of securities affect 

risk and return in the fund portfolio. This study has positivistic research approach and a 

quantitative method. The method involves some calculations and equations used that will be 

presented. 

The study indicates that ethical funds actually deliver better risk adjusted returns than its 

Swedish benchmark index. It also indicates a trend that ethical funds deliver better excess 

returns than funds without ethical preferences. Furthermore, the study concludes that no 

statistical difference between the ethical funds and the benchmark in terms of risk in 

investment can be demonstrated.  

One limitation of the study is that the survey mainly includes the Swedish market with 

Swedish company stakeholders. This means that there may be a need for research in a global 

market where also cultural aspects need to be considered. 

It has not previously been quite clear how ethical fund performance in the Swedish market, 

and at a time when demand for ethical choice increases, the goal of this study was to clarify 

the performance of ethical funds. 

Keywords: ethical funds, benchmark indices, Sharpe ratio, risk, excess yield, investments, 

rational theory, decision theory. 
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Sammanfattning 

 

 

På senare tid har urvalet av etiska fonder ökat, samtidigt som investerare med sociala och 

moraliska preferenser har blivit allt vanligare på kapitalmarknaden. Det finns idag 

diskussioner om huruvida etiska fonder presterar bättre eller sämre än fonder utan de etiska 

kriterierna. Detta innefattar också en livlig diskussion om huruvida investerare är medvetna 

om konsekvenserna av att investera i etiska fonder. Därför berör studien teorierna kring den 

rationella- och beslutsteorin, för vilka huvudsakligen styr investeringsbesluten. Studien 

behandlar också portföljvalsteori då detta är en av de bakomliggande teorierna för 

fondförvaltning och dess uppkomst. 

Syftet med denna studie är förklara om de etiska begränsningar i urvalet av värdepapper 

påverkar risk och avkastning i fondportföljen. I studien kommer en positivistisk 

forskningssats användas samt en kvantitativ metod. Metoden innefattar en del beräkningar 

och ekvationer som används och som presenteras. 

Studien pekar på att de etiska fonderna faktiskt levererar en bättre riskjusterad 

excessavkastning än sitt jämförelseindex på den svenska marknaden. Den visar också 

tendenser att de etiska fonderna levererar en bättre excessavkastning än de fonderna utan 

etiska preferenser. Vidare kommer studien fram till att det inte kan påvisas någon statistisk 

skillnad mellan de etiska fonderna och jämförelseindexet vad det gäller risken i investeringar. 

En begränsning med studien är att undersökningen huvudsakligen innefattar den svenska 

marknaden med svenska företagsaktörer. Detta gör att det kan finns behov av forskning på en 

global marknad där även de kulturella aspekterna behöver bejakas.  

Eftersom det tidigare har varit ganska oklart vad det gäller etiska fondernas prestanda på den 

svenska marknaden, och i en tid då efterfrågan på etiska urvalet ökar, är målet med denna 

studie att bringa klarhet om etiska fonders prestation. 

Nyckelord: Etiska fonder, jämförelseindex, Sharpekvot, risk, excessavkasting, investeringar, 

rationell teori, beslutsteori.     
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Förord 

 

 

Bakgrunden till denna studie grundar sig på ett intresse om kapitalinvesteringar som bägge 

författarna delar. Efter tre års studier inom bank- & finanssektorn har vi lärt oss 

vidareutveckla tidigare kunskaper inom ekonomi, vilket berör ämnet kring att man antingen 

väljer att spara alternativt konsumera. Då det på senare år skett en kraftig ökning av urvalet 

med etiska fonder samt att de moraliska preferenserna allt mer styr investeringsbesluten, 

ansåg vi det vara ett högintressant område att studera.  Detta med förhoppningar att kunna 

klargöra om etiska fondinvesteringar är försvarbara eller om man fick betala en extra kostnad 

för sina moraliska preferenser.  

Ett stort tack riktas till vår handledare och tillika föreläsare inom ämnet Emil Numminen, som 

under studiens gånga bidragit med konstruktiv kritik som ökat kvalitén på studien.  Vår 

opponentgrupp bestående av Fredrik Karlsson & Kalle Lindell har också bidragit till 

förbättringsidéer vilket varit till nytta för oss, därför vill vi naturligtvis även tacka dem.    

Slutligen vill vi tacka Pierre Carbonniere för vägledning genom de statistiska metoderna. 

 

Tack! 

 

Kristianstad, Juli 2013 

 

 

______________________  ______________________ 

         Tobias Blad             Kristian Nilsson 
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1. Introduktion 

I följande kapitel kommer ämnesområdet att introduceras, samt de bakomliggande faktorer 

till denna studie. Vidare kommer också en problemdiskussion att presenteras som leder fram 

till forskningsfrågan och syftet med denna uppsats.    

1.1 Bakgrund  

Första gången som etiska fonder blev debatterat var i USA på 1920-talet, då anhängare i en 

religiös grupp ville investera på börsen. Dock hade gruppen krav på att företagen, i vilka man 

skulle investera, inte motsatte sig de moraliska preferenser som gruppen stod för. Detta ledde 

sedermera till en av de första etiska portföljerna (Hofmann, Meier-Pesti & Kirchler 2007). 

Etik är ett omdiskuterat ämne, inte minst inom den finansiella sektorn. På senare tid har 

begrepp såsom Corporate Social Responsibility, Global Reporting Initiative samt Principles 

for Responsible Investments debatterats allt mer, detta i en tid då socialt ansvarstagande blir 

alltmer prioriterat i samhället (Dee Geer & Trollestad, 2009)  

Etiska fonder har på senare tid växt från att bara vara en nischmarknad till att bli ett attraktivt 

alternativ för investerare på institutionell nivå (Lewis & Juravle, 2009). Man ser även tydliga 

tendenser att efterfrågan för etiska fondalternativ har ökat på den finansiella marknaden 

(Kreander, Gray, Powder & Sinclair, 2005). Något som Das & Rao (2013) även styrker, då de 

menar att etiska urvalet av investeringar faktiskt har växt mer än övriga fonder, där de etiska 

preferenserna inte är i centrum.  

En av de frågor som det har debatteras mer om är bland annat om det finns någon moral på 

den finansiella marknaden, det vill säga om investerare tar hänsyn till etiska aspekterna vid 

investeringsbesluten (Lewis et al., 2009). Hofmann, Meier-Pesti & Kirchler (2007) beskriver 

det som att investerarna måste, för att uppfylla deras preferenser, beakta både de moraliska 

och finansiella övervägandena vid investeringsbesluten. Eller som Cowton (2004) menar, att 

risk och avkastning inte är det enda som räknas då man investerar med moraliska och sociala 

preferenser.  

Förtetagen tenderar att bli mer miljöprofilerade som i ett led att följa marknaden och locka 

fler investerare, detta kan man se eftersom stora investeringar görs på olika etiska projekt 

(Lewis et al., 2009). Precis som Cowton (2004) skriver är etiska fonder ett alternativ för 

investerare som vill ta ett socialt och etiskt ansvar i sitt sparade, vilket har inneburit att 
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intresset från både företagsvärlden och privata aktörer på marknaden generellt har ökat 

(Kreander et al., 2005).  

1.1.1 Traditionella-, Nya teorin 

På senare år har man sett tendenser till att allt fler investerare överger den traditionella teorin, 

som utgår ifrån att man handlar rationellt, och istället börjat väga in moraliska aspekterna 

kring sina investeringsbeslut. Ökningen av de moraliska tendenserna har lett till en uppgång 

av antalet etiska fondalternativ (Lewis & Jurawle 2009; Kreander, Gray, Power & Sinclair 

2005). Detta leder diskussion in på ”financial behaviour” som Muradoglu & Harvey (2012) 

beskriver, som att det finns psykologiska och sociologiska influenserna i investeringsbesluten, 

vilket gör att investeraren inte enbart tar hänsyn till risken. 

För de investerare som vill ta ett större ansvar mot samhället, kan man som diskuterats välja 

att placera i etiska fonder. Exempel på kriterier som måste väljas bort för att kunna klassas 

som en etisk fond, är bland annat alkohol, tobak, kulturella aspekter samt företag som anses 

stötta vapenindustrin (Cowton, 2004). Enligt Renneboog, Ter Horst & Zhang (2007) har fler 

investerare fått en positiv inställning till att förvalta sitt kapital inom etiska fonder. Kanske 

framförallt då Renneboog et al., (2007) benämner kriterierna för etiskt investeringar som 

socialt ansvarstagande och miljöfrämjande, vilket allt fler investerare vill kunna identifiera sig 

med.       



Blad & Nilsson 2013 

    

 9  

 

1.2 Problemdiskussion 

Tidigare forskning om etiska fonder undersöker bland annat hur de moraliska värderingarna 

minskar utbudet av investeringsalternativ (Hofmann et al., 2007).  Samtidigt finns det också 

forskning som undersöker om det finns en ”trade off” mellan hur valet om vinstmaximering 

eller valet om att addera sociala preferenser påverkar eventuell risk och avkastning 

(Hallerbach, Ning, Soppe & Spronk, 2004). Detta gör att det finns en diskusson som 

behandlar om hur investerare bortser från risk och avkastningsrationalitet till förmån ”social 

responsible investment”. Tsai, Chou & Hsu (2009) benämner just ”social responsible 

investment” som en viktig ny aspekt att ta hänsyn till i modern ekonomi. Antagandet som 

Tsai Chou & Hsu (2009) lägger fram finner man också belägg för då Cowton (2004) genom 

sin forskning kommit fram till att risken och avkastningen inte är det enda som räknas då man 

investerar med moraliska och sociala preferenser. 

Denna medvetenhet hos företagen samt privatpersoner har gjort att efterfrågan på de etiska 

fondalternativen har ökat. Samtidigt tenderar allt fler företag att nischa sig mot den etiska 

fondmarknaden, vilket har lett till ett ökat utbud av etiska fondalternativ (Kreander et al., 

2005; Hofmann et al., 2007). 

Muradoglu & Harvey (2012) bedömer financial behaviour som psykologiska och sociologiska 

influenserna i investeringsbesluten, vilket är ett område som kan sammanlänkas med etiska 

fonder och deras riskjusterade utveckling. De Bont & Thaler (1994) menar på att de 

traditionella antagandena om rationalitet och vinstmaximering inte längre kan ses som en 

självklarhet i modern ekonomi. Samtidigt finns det ekonomiska modeller som utvecklats av 

bland annat Markowitz (1952) som används av investerare som ett verktyg då man vill 

maximera vinsten i förhållande till risk. Mycket forskning handlar om risk/avkastning och 

prestationen som en investering uppnår, och en fondsammansättning bygger på bland annat 

Markowitz (1952) forskning kring just ”portfolio selection” 

Mill (2006) menar att det finns olika studier som hävdar att det finns både positiva och 

negativa resultat om huruvida ”corporate social performance” påverkar den finansiella 

prestationen hos individuella företag. Detta är sammanlänkat med hur etiska fonder presterar 

då urvalet av företag som förvaltaren av de etiska fonderna tillhandahar beror på vilka sociala 

och etiska kriterier de uppnår (Ibid). Detta eftersom alla etiska fonder inte delar liknande 

principer för vad som räknas till etiskt, det finns olika kategorier av etik som förvaltaren 

väljer bort i sina portföljer.   
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Diskussionen angående etiska fondernas prestanda belyser bland annat Schlegelmilch (1997) 

som menar att avkastningen för de etiska fondinvesteringarna delar experter i två läger. Det 

ena lägret med kritiker menar att den risk man tar för att investera etiskt inte är försvarbart. 

Samtidigt som det andra lägret hävdar att den extra risk man tar för etiska fondinvesteringar 

inte nödvändigtvis behöver leda till en lägre avkastning då investerarna handlar rationellt, 

vilket innebär att de inte väljer olönsamma investeringar medvetet (Schlegelmilch, 1997). 

Den tidigare forskningen för alltså en diskussion som behandlar de etiska fondernas risk och 

avkastning. Denna diskussion leder fram till att vi identifierar ett kunskapsgap kring etiska 

fonder och vilken avkastning de genererar i förhållande till riskåtagandet för en investerare. 

Framförallt genom Schlegelmilch (1997) studie, men även genom Keeris (2007) som menar 

att etiska fonder inte endast handlar om att kapitalinvestera etisk utan att investeraren även får 

betalt för den risk denne tar. Därför anser vi detta behöver klargöras, kanske framförallt 

eftersom som marknaden för etiska fonder fortsätter växa (Lewis & Jurawle, 2009). 

En annan aspekt att ta hänsyn till när det gäller diskussionen kring etiska fonder är det Watson 

(2011) belyser, att många investerare blir pålurade att köpa finansiella tjänster och produkter 

utan att egentligen veta om de får betalt för risken de faktiskt tar. Han menar också att i bland 

annat Storbritannien har många kunder lidit kapitalförluster på grund av detta bedragande 

beteende. Delvis beror det på okunskap om vad de köper men också ovetskap om vad risk är 

och vilka faktorer som styr risk. Det ger denna studie en viktigt grund, då etiska fonder skulle 

kunna vara just en sådan finansiell produkt som säljs till investerare enbart för att främja vinst 

och inte investerarens moraliska intentioner. 
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Problemsummering 

På senare tid har det skett en tydlig ökning av antalet investerare med en social, etisk och 

moralisk medvetenhet (Lewis & Jurawle, 2009). Marknaden av antalet fonder som beskrivs 

som etiska har ökat explosionsartat dem senaste åren och volymerna av investerare som väljer 

dessa ökar kontinuerligt. Det finns en klar osämja mellan forskare om en etisk investering kan 

upprätthålla en avkastning i förhållande till risken som är försvarbar. Det finns också ett 

paradoxalt resonemang kring finansiell teori och de modeller som utvecklats och som ligger 

till grund för den moderna ekonomin, som går att härröra till etiska investeringar och etiska 

fonder. Då vi identifierat ett kunskapsgap som vi anser behöver klargöras hoppas vi genom 

denna studie kunna öka insikten om etiska fonders prestation. Detta i en tid då etiska 

fondmarknaden fortsätter växa, har diskussionen lett oss fram till en problemformulering och 

ett syfte.   

 

1.3 Problemformulering 

Är det skillnad i risk och avkastning på en fondinvestering då investeraren placerar utefter 

etiska kriterier, i jämförelse med ett index som representerar en fond utan etiska kriterier? 

1.4 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att förklara om etiska begränsningar i urvalet av värdepapper 

påverkar risk och avkastning i fondportföljen.  

1.5 Avgränsningar 

Studien har för avsikt att analysera hur etiska fonder på den svenska fondmarknaden presterar 

jämfört med ett jämförelseindex. Detta innebär alltså en begränsning i studien eftersom den 

bara inriktar sig på den svenska fond- och värdepappersmarkanden. Detta innebär att 

resultatet som framkommer enbart är en generell uppfattning om hur de etisk profilerade 

fonderna i Sverige presterar och inte generellt i hela världen. 
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1.6 Disposition 

 Kapitel 1   Introduktion 

I följande kapitel introduceras ämnesområdet, samt de bakomliggande faktorer till denna 

studie. Vidare presenteras också en problemdiskussion som leder fram till forskningsfrågan 

och syftet med denna uppsats.   

Kapitel 2             Vetenskaplig Metod 

Inledningsvis i detta kapitel introduceras vilken forskningsfilosofi som ligger till grund för 

studien och varför vi valt att utgå från denna.  Vidare presenteras vilken ansats vi valt att 

utgå ifrån när det gäller tillvägagångssättet för studiens färdigställande. Slutligen i kapitlet 

har forskningsstrategin presenteras och förklarats.  

Kapitel 3                     Litteratur  

I kommande kapitel benämner vi de olika bakomliggande teorierna till studien. Kapitlet är 

uppbyggt med utgång ifrån Markowitz portföljteori och därefter har olika begrepp och andra 

teorier som är hänförliga till dennes brutits ner i mindre kapitel och belyst utifrån dess 

betydelsefullhet för studien. Detta har sedermera lett till hypoteser vilka har testats i analys 

och resultatdelen.  

Kapitel 4                Empirisk Metod 

I detta kapitel presenteras tillvägagångssättet för datainsamlandet, hur den skall bearbetas 

och vilka urval som ligger till grund för metoden. Vi förklarar också hur vi Operationaliserat, 

samt framlägga vissa kriterier för olika variabler och på vilket sätt vi beräknat dessa. 

Kapitel 5                Empirisk Analys 

I detta kapitel visas resultatet av den empiriska undersökningen och testeran, samt vilka 

implikationer detta får på de tre hypotesera.  

Kapitel 6              Resultatdiskussion & Förslag på fortsatt forskning 

I detta kapitel sammanfattas resultatet. Kapitlet diskutera också vilka faktorer som kan ligga 

bakom resultatets utgång. Även vilka område som anses vara av intresse forska vidare inom 

kommer belysas, samt vilka etiska och samhällenliga bidrag denna studie har lett till.  
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2. Vetenskaplig metod 

Inledningsvis i detta kapitel kommer vi redogöra för hur vi ser på kunskap och vilken 

forskningsfilosofi som vi utgår ifrån. Därefter kommer vårt val av forskningsansats att 

introduceras. Slutligen presenterar vi vår forskningsstrategi.  

 

2.1 Forskningsfilosofi 

Saunders, Lewis & Thornhill (2009) presenterar några olika forskningsfilosofier där forskaren 

har olika utgångspunkter när det kommer till hur denne uppfattar hur kunskap produceras. 

Realism, interpretivism, pragmatism och positivism är de fyra som nämns som de fyra största 

forskningsfilosofierna.  

Vi har i denna studie valt att utgå ifrån en positivistisk forskningsfilosofi. Målet med denna 

studie är att testa olika hypoteser och kunna generalisera de resultat som studien leder till. 

Detta är exempelvis inte förenligt med den interpretivistiska forskningsfilosofin som anser att 

man inte kan generalisera resultat, då man menar på att alla organisationer och situationer är 

unika utifrån olika förutsättningar (Saunders et al., 2009). Istället har den positivistiska 

forskningsfilosofin många karaktärsdrag som sammanfaller med vår uppfattning om hur 

kunskap produceras, såsom just hypotesbyggande och att man kan generalisera de resultat 

som forskningen leder till. Samtidigt är det viktigt inom positivism att ha ett objektiv 

ställningstagande, vilket vi anser vara en viktig ståndpunkt (Saunders et al., 2009). Den 

positivistiska filosofin utgår också ifrån att man vill visa vad som verkligen är, likt inom 

naturvetenskapen, istället för att tolka vad det är man testar, vilket är mer relevant om man 

utgått ifrån realism som forskningsfilosofi (Bryman & Bell, 2011; Riley, 2007). Detta 

sammanfaller med syftet av denna studie då det är faktiskt data (såsom faktiska avkastningar 

och standardavvikelser) som bearbetas och analyseras och inte data som måste tolkas.  
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2.2 Forskningsansats 

Forskningsansatsen förklarar hur man angriper forskningsproblemet, och det finns 

huvudsakligen två stycken olika ansatser inom forskningen, deduktion och induktion. Men 

man kan även utgå ifrån en abduktiv ansats som är en mix mellan deduktion och induktion 

(Saunders et al., 2009).  

I vår studie använder vi oss av en deduktiv ansats, då vi utgått ifrån existerande teorier för att 

skapa förståelse inom ämnet och som därefter har lett till hypoteser (Saunders et al., 2009). 

Hypoteserna har vi sedermera testat med empirisk observerbar data. Att använda deduktion 

som ansats har inte inneburit någon begränsning för oss, då det existerat tillräckligt med 

tidigare teorier för att det har kunnat leda oss till hypoteser. Dessutom har den insamlade 

datan varit kvantitativ data vilket även detta före fattas vara en vanlig företeelse inom 

deduktion (Saunders et al., 2009). 

2.3 Forskningsstrategi 

Eftersom denna studie avser analysera om det finns någon skillnad i risk och avkastning för 

en fond med etiska investeringsalternativ gentemot ett jämförelseindex som representerar en 

förutsättningslös fondportfölj, har en utforskande undersökning varit implementerbar 

(Bryman & Bell, 2011). Saunders et al., (2009) menar på att en deduktiv ansats och en 

positivistisk filosofi, av naturliga skäl, ofta leder till en vetenskaplig metod som är kvantitativ, 

vilket också är fallet med vår studie. Den kvantitativa datan består precis som vi nämnt 

tidigare av faktiskt historisk data i form av avkastningar och standardavvikelser som bearbetas 

för att få jämförelsebara och relevanta mått. Det är viktigt att få måtten jämförbara eftersom vi 

vill mäta skillnaden mellan två variabler (etiska fonder och det jämförelseindex som tidigare 

nämnts) på ett statistik jämförbart sätt. Vi har använt en tidsperiod bestående av fem års 

historik för datainsamlandet. 

Saunders et al., (2009) menar på att en positivistisk forskningsfilosofi troligen leder till att 

man använder befintlig teori för att bygga hypoteser, vilket vi i denna studie också har gjort. 

Sista steget i metoden har blivit att testa de hypoteser som litteraturkapitlet har lett till, vilket 

vi gjort genom de beräkningar och mått som vi framarbetat.  
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3. Litteratur 

I kommande kapitel kommer de olika bakomliggande teorierna till studien att presenteras. 

Kapitlet är uppbyggt med utgång ifrån Markowitz portvalsföljteori, och därefter har olika 

begrepp och andra teorier som är hänförliga till dennes brutits ner i mindre kapitel och 

belysts utifrån dess betydelsefullhet för studien. Detta har sedermera lett till hypoteser. 

 

3.1 Bakgrunden till fondsparande 

Som tidigare nämnts finns det forskning som påvisar att efterfrågan på de etiska fonderna ökat 

(Kreander et al., 2005). I finansiell ekonomi använder man sig ofta av olika ekonomiska 

verktyg/modeller för att kunna beräkna prestation, risk och förväntad avkastning. Dessa 

verktyg har sin grund ur olika teorier såsom Markowitz (1952) portföljvalsteori. Denna studie 

utgår från olika typer av ekonomiska beräkningsmodeller, dels för att beräkna fram den data 

som är nödvändig för studiens färdigställande, men också för att kunna testa de hypoteser som 

litteraturkapitlet leder till. Vidare diskuteras det också angående beslutsteorin inverkan i 

ämnet, vilket också behandlas i studien. 

3.1.1 Portföljteori och diversifiering 

En av grundstenarna i portföljteori utgår ifrån teorin om diversifiering, som är ett begrepp för 

riskreducering (Markowitz, 1952; Wilford, 2012). Detta kan även styrkas genom Chang, Salin 

& Jin (2011) som skriver om diversifieringens betydelse inom investeringsfonder som 

investerar i fastigheter.  

Total risk är den man vanligen brukar hänvisa till inom investeringsteori och denna brukar 

delas upp i två riskgrupper där total risk är en union av den systematiska risken och den 

osystematiska risken, (också kallat bolagsrisk eller specifika risken) (Keeris 2007 & Byström 

2010). Den systematiska risken kan inte påverkas då det är en marknadsrisk, men den 

osystematiska risken är något som man ur en investerares perspektiv har möjlighet att påverka 

bara genom diversifiering, detta för att kunna få den bästa avkastningen i förhållande till risk 

(Shipway, 2009; Beja, 1972). Osystematisk risk där beta, det vill säga hur bolaget samvarierar 

med marknaden, kan vara ett sätt att mäta denna. Den systematiska risken innebär 

marknadsrisken som ofta styrs av makroekonomiska faktorer vilket man som investerar inte 

kan påverka (Shipway, 2009; Beja, 1972). 
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Innan Markowitz (1952) grundlade sin teori fanns det ingen tidigare forskning som 

behandlade relationen mellan risk och avkastning på ett så sätt att man kunde förklara hur 

man kan reducera den totala risken samtidigt som förväntad avkastning inte minskar 

symmetriskt. Tidigare forskning kring ämnet verkar inte ha kunnat förklara hur variansen och 

förväntad avkastning påverkas när man adderar ytterligare värdepapper i en portfölj (ibid). 

Även Brealey (1991) menar på att Markowitz var den som la grunden till ideér och uttryck 

när det kommer till samband mellan standardavvikelsen, varians, förväntad avkastning och 

korrelation. 

Det Markowitz (1952) framförallt bidrog med var hur korrelationen och kovariansen mellan 

tillgångar kan förklara hur man kan finna effektiva portföljer. Det vill säga de portföljer med 

olika tillgångar som kan reducera den osystematiska risken i större omfång än den förväntade 

avkastningen Wilford, (2012). Kovariansen är ett sätt att mäta samvariationen mellan 

tillgångarna i portföljen och korrelationen är ett standardiserat mått för att mäta styrkan i 

sambandet (Markowitz, 1952; Wilford, 2012). Den generaliserade effekten av korrelationen 

mellan tillgångar blir att de inte kan ha en korrelation som uppgår till ett, noll eller minus 1, 

utan den måste ligga mellan 1 <0> och -1. Anledningen till detta är för att 1 betyder total 

samvariation, -1 betyder total negativ samvariation och om korrelationen är 0 då har de 

existerar det inget samband mellan tillgångarna (Markowitz, 1952; Wilford, 2012).   

Portföljteori är viktigt att förstå för att kunna få en uppfattning om hur och varför fonder och i 

sin tur etiska fonder har uppkommit och utvecklats, samt deras sammansättning och 

relationen mellan standardavvikelsen, diversifiering, kovarians och variansen. Diversifiering 

är idag ett centralt begrepp inom investeringsteori och är en av många aspekter till 

uppkomsten av fonder (Wilford, 2012).  Markowitz (1952) portföljteori bygger sin grund 

kring teorierna om diversifiering, som nästintill antas som en regel för investerare.  

Markowitz bidrag till portföljteori är snarare verktyget kring hur man kan använda sig av 

diversifiering på rätt sätt för att skapa effektiva portföljer (Shipway, 2009). I grund och botten 

handlar det om riskreduktion och det är genom diversifiering som man reducera den specifika 

bolagsrisken (Byrne & Lee, 2000). Markowitz (1952) portföljteori utgår alltså ifrån att 

investerare skapar portföljer istället för att hålla enskilda värdepapper (Shipway, 2009; Keeris, 

2008). Ur en teori och tidigare forskning föds andra teorier där olika antaganden kommer att 

spela roll. Dessa antaganden bygger på olika finansstrategier där man tittar på avkastning och 

olika nyckeltal (Cooper, Edgett & Klienschmidt, 2001).  
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I det stora sammanhanget bygger forskningen och studierna på att finna samband, 

beräkningssätt och förklaringar till risk och avkastning och hur dessa korrelerar, samt hur man 

kan begränsa risk i förhållande till avkastning.    

3.2 Risk & Avkastning 

Som tidigare nämnts utgår portföljteori ifrån olika samband mellan risk och avkastning. 

Sambandet mellan risk och avkastning är något som det forskats mycket om och kan även ses 

som en av kärnfrågorna kring diskussionen om finansiell teori (Lakshman, 1995). Ur 

portföljteorin har andra teorier och mått vuxit fram för att behandla framförallt risk, såsom 

Betavärde och Sharpekvot. Avkastning är relativt konkret begrepp men som kräver en 

definition för att förstå i vilket sammanhang det hör hemma i denna studie. Dessutom är det 

viktigt med en definition för att eliminera alla eventuella missförstånd för vad man syftar till 

när man i denna studie hänvisar till begreppet avkastning.  

3.2.1 Avkastning 

Avkastning är ett mått på en prestation av en investering och kan enkelt mätas som priset av 

denna vid tidpunkten av investeringen tills dess att den avskaffats (Murdoch, Polasky, 

Wilson, Possingham, Kareiva & Shaw, 2007). Men det behöver inte leda till en avyttring av 

en tillgång utan det kan också baseras på ett pris eller ett värde av exempelvis en tillgång som 

förändrats över tiden (Murdoch et al., 2007). Inom investeringsteori uttrycks avkastningen i 

form av procent så även i denna studie. 

En enkel modell för avkastningen för ett finansiellt värdepapper kan se ut som följande; 

(     )

  
                                     

 

                                                

                                                   

Att man subtraherar med ett i formeln är enbart för att få ett uttryck som är direkt hänförligt 

till procentuella måttenheter. 

3.2.2 Risk 

Avkastningen är precis som nämns tidigare oftast det sättet man mäter prestationen av en 

investering medan risknivån kan vara en av de underliggande faktorerna till vad som styr hur 
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stor/liten avkastningen blir, om man bortser från andra faktorer, exempelvis såsom skicklighet 

hos förvaltaren/investeraren och urvalet av värdepapper (Pitt & Collins, 2006). 

Det är nödvändigt att förklara innebörden av vad risk är och varför man ofta talar om risk för 

att få klarhet varför det är av betydelse för denna studie. Genom att förtydliga begreppet kan 

man också få förståelse för varför det är ett område som det forskats/forskas så mycket kring 

och som belyses i de inledande underkapitlen av kapitel 3. I ekonomiska termer hänvisar man 

ofta till risk som en möjlighet att förlora hela eller delar av en investering (Byrne & Lee, 

2000). 

För att förstå varför investerare väljer att investera i fonder, måste man alltså förstå risk och 

hur man kan mäta risk. Investeringar ur ett företagsekonomiskt sammanhang eller ett ur 

individperspektiv är sammanlänkat med någorlunda samma mål, man vill ha den bästa 

möjliga avkastningen baserat på de riskpreferenser eller krav man har som investerare (Franci 

& Matassini, 2000; Keeris, 2007). Tydliga exempel på detta kan knytas tillbaka ända till 1964 

då William Sharpe utvecklade Sharpe-kvoten som beräknar fram ett riskmått (Sharpe, 1964). 

Sharpekvoten är en vidareutveckling och generalisering från andra teorier där bland annat 

Markowitz (1952) portföljteori har stor grund i utvecklandet av detta mått.  

Pitt och Collins (2006) menar att ju mer risk man åtar sig desto större avkastning bör man 

kunna förvänta sig, men samtidigt ökar också risken att förlora delar eller hela investeringen, 

vilket den ökade förväntade avkastningen skall kompensera för. Vanligen förknippas mer risk 

med högre avkastning, men att öka risken i en portfölj behöver inte alltid resultera i att man 

får bättre avkastning. Detta kan man bland annat se i Markowitz effektiva portföljfront där 

man förklara hur sambandet mellan risk och förväntad avkastning inte är ett linjärt samband 

(Markowitz 1952). 

3.2.2.1 Sharpe-kvot 

Som nämns i diskussionen kring risk så utvecklade Sharpe ett mått för att beräkna en 

riskjusterad avkastning på en eller flera investeringar. Men redan innan Sharpe utvecklade 

Sharpekvoten, visade han att det fanns ett kunskapsgap i att kunna förutspå beteendet på 

kapitalmarknaden och var en av upphovsmännen till Capital Asset Pricing Model (CAPM), 

som är en modell som beskriver relationen för den systematiska risken i en tillgång (Sharpe, 

1964 & Milionis 2011). Sharpe (1964) menade att investerarna kunde välja från en 

uppsättning av investeringsmöjligheter som maximerade nyttan för investeraren. Därför 

utvecklade han sedermera Sharpe-kvoten som hjälper till att beräkna den riskjusterade 
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avkastningen i en tillgång. Sharpe-kvoten kan beskrivas som ett hjälpverktyg som användas 

för att beräkna fram ett riskmått (Sharpe, 1964; Gloy & Baker, 2001). Kågemar, Lohmander 

& De Ridder (2012) menar också att man kan använda denna kvot för att göra jämförelse mot 

index, vilket i studien implementerats i beräkningsdelen.  

3.2.2.2 Sharpekvotens beståndsdelar 

Beräkningen för Sharpe-kvoten görs genom att man dividerar den skillnad som finns mellan 

den faktiska portföljens avkastning och avkastingen på den riskfria tillgången med 

standardavvikelsen för portföljen (Kågemar et al., 2012). För att kunna behandla 

Sharpekvoten är det viktigt att känna till de viktigaste beståndsdelarna i modellen, en av dem 

är standardavvikelsen. Detta avvikelsemått beskriver hur stor den genomsnittliga spridningen 

är kring medelvärdet och kan ge en generell uppfattning om variationen. Om det finns stora 

fluktuationer mellan medelvärdena innebär detta att man får en hög standardavvikelse och 

man får en låg standardavvikelse när man har liten spridning kring medelvärdet (Biau, 2011). 

Måttet blir ett hjälpmedel som identifierar volatiliteten i aktien, och man får en uppfattning 

om hur talen samvarierar kring medelvärdet (Biau, 2011). En tydligare formulering kommer i 

en senare del av studien. 

Begreppet risk är ett relativt abstrakt begrepp och kan tolkas på många sätt. Inom finansiell 

ekonomi finns det olika finansiella modeller och verktyg som utvecklats för att hantera och 

göra risk mätbart. Markowitz portföljteori använder sig av standardavvikelsen och varians och 

kovarians för att mäta risk och Sharpe använder sedermera standardavvikelsen (förklaras 

närmare i modellen i senare kapitel) som en faktor för att beräkna fram ett riskjusterat 

avkastningsmått (Steur, Qi & Hirschberger, 2010; Lo, 2002). Standardavvikelsen kan därför 

ses som en central del för denna studies hantering av begreppet risk och kommer presenteras 

mer utförligt i nästa kapitel. 

I teorin skall den riskfria räntan motsvara en ränta där risken är noll, det vill säga pengarnas 

tidsvärde. Då det i praktiken inte finns någon ränta som faktisk är totalt riskfri brukar man 

vanligen använda en proxy som kan vara statlig utgivna obligationer och räntebärande 

värdepapper med kort löptid, då denna risk är så nära noll som det går att komma (Byström, 

2010). Skillnaden mellan den faktiska avkastningen för portföljen och den riskfria räntan är 

den riskpremie som investeraren tar för att bära risk (Gloy & Baker, 2001 & Fuss, 2012).  
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3.2.3 Etiska fonder 

För den enskilde investeraren som inte har möjlighet att själv skapa en väldiversifierad 

portfölj finns det alternativa tillvägagångssätt. En fond är ett alternativ för den enskilde 

spararen som inte har kunskap, tid eller kapital till att skapa en väldiversifierad portfölj. Det 

har genom åren utvecklats många olika fonder att välja mellan, varav etiska fonder är kanske 

den mest högaktuella relativt nya sparform som exploderat på senare tid (Jayne & Skerratt, 

2003).  

För investerare som vill kapitalplacera kan det innebära moraliska problem om denna inte är 

medveten om hur deras placeringar används. Då fler människor blir mer medvetna och 

upplysta om problem och sociala faktorer har därför moraliska aspekterna fått allt större 

inverkan i investeringsbesluten för dem. Samtidigt som etiska investerare lever en livsstil som 

överensstämmer med deras etiska preferenser (Hofmann et al., 2007). Då följande studie 

bygger på etiska fonder anser vi det vara relativt viktigt att klargöra varför etiska fonder finns. 

Cowton (2004) gör en beskrivning, han menar att etiska fonder innehåller sociala eller etiska 

begränsningar som skiljer sig från de traditionella finansiella aspekterna som normalt har en 

inverkan i investeringsbesluten. Det Cowton (2004) menar är kort sagt att etiska fonderna är 

ett investeringsalternativ när de psykologiska och moraliska bitarna påverkar investeraren. 

Etiska fonder är en nerbrytning av portföljteorin i den mån att uppkomsten och förvaltningen 

av dem baseras på samma vetenskapliga grund.  

De etiska klassificeringarna i studien följer till stora delar de som Cowton (2004) presenterade 

i sin studie, där han menade att etiska fonder inte skall innehålla företag som på något sätt 

stöttar alkohol-, tobak-, tobaksföretag, vapenindustrier eller de företag som missgynnar 

kulturella skillnader. Men det kan även röra sig om företag som investerar eller stöttar spel-, 

pornografi- eller som missgynnar mänskliga rättigheter. 

Just det moraliska bitarna har växt under den senaste tiden och är för många investerare en 

avgörande roll när man placerar kapital (Hofmann et, al 2007). Eftersom efterfrågan på fonder 

med mer ansvarstagande har ökat (Kreander et, al 2005), måste även utbudet på 

fondalternativen göra det (Schlegelmilch, 1997). Därför har också marknaden anpassat sig 

efter den ökade efterfrågan på mer etiska och moraliska alternativ och ur detta har fler och fler 

”etiska fonder” utvecklats (ibid). En etisk fond enligt (Cowton 2004, s. 1) ” Ethical 

investment funds are retail financial products which explicitly add social or ethical goals or 

constraints to normal financial criteria in selecting their underlying share portfolio”. Detta är 
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även något som Hofmann et al. (2007) bygger vidare på då de kallar etiska fonder för socialt 

ansvarstagande investeringar. Det vill säga att man inte kommer placera kapital i bolag vars 

investeringar ingår i bolag som går emot de etiska riktlinjerna (Hofmann et al., 2007). 

Efterfrågan på det etiska segmentet tenderar att öka då man ser att avkastningen ökar, vilket 

leder till att marknaden begär fler etiska investeringsalternativ (Hofmann, 2007). Dessa 

tendenser säger sig också Michelson, Wailes, Van der Laan & Frost (2004) se, då de menar att 

etiska investeringar tenderat att öka bland finansiella tjänsterna i främst USA, men liknande 

trender ser man även på den Europeiska marknaden för etiska fondinvesteringar (Hofmann et 

al., 2007).  

  

3.2.4 Beslutsteori, psykologiska aspekter och etik 

Beslutsteori är av intresse att diskutera i studien då mycket av tidigare forskning kring 

sambanden mellan risk och avkastning utgår ifrån rationella investerar som gör rationella val 

och som har ett mål om att få högsta möjliga avkastning till lägst risk (Markowitz, 1952; 

Shipway, 2009;  Beja, 1972). Detta samtidigt som De Bont & Thaler (1994) menar på att 

traditionella antaganden kring rationalitet måste ifrågasättas då exempelvis moraliska faktorer 

kan påverka investeringsbesluten hos investerare. Det blir ett paradoxalt resonemang kring de 

ekonomiska modeller Markowitz (1952) utvecklade och de antaganden kring rationellt 

handlande och det fria urvalet av värdepapper som man använder sig av för att exempelvis 

skapa effektiva portföljer.  

 

Diskussionen kring vilka faktorer som får en rationell investerare att välja etiska 

fondalternativ som investering är sammanlänkat med vad som gör en fond etisk och därför 

blir det aktuellt i diskussionen om vilka fonder som skall ingå i den etiska sammansättningen. 

Utan att ta ett beslut om vilka kriterier som måste ingå kan man inte göra en avgränsning till 

vilka fonder som tillhör gruppen ”etiska fonder (Tacconi, 1996). Samtliga fonder som ingår i 

denna studie har valt att ta avstånd från en eller flera av de kriterierna som beskrivits som icke 

etiska fonder.  

 

Taconi (1996) menar att man som individ har enskilda preferenser och väljer efter dessa med 

ett rationellt tänkande. Detta är också en av grundförutsättningar inom nationalekonomi och 

inom Markowitz teorier kring portföljvalsteori (Taconi, 1996). Det finns dock kritik gentemot 
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den rationalisering som ekonomiska modeller oftast utgår ifrån, besluts tas inte alltid utifrån 

rationalitet vilket är en viktig aspekt i denna studie (Taconi, 1996).  

En investerare som har en disponibel inkomst kan utifrån ett generellt perspektiv välja att 

konsumera eller spara (Fregert & Jonung, 2010). Om man utgår ifrån en individ som med 

rationellt tankesätt sparar oberoende sparandets storlek så vill denne investeraren hitta den 

investeringen som ger bäst avkastning med minst risk, då sparande ses som en förskjuten 

konsumtion (Byström, 2010). Ur ett rationellt synsätt bör alltså en investerare inte investera i 

en fond med samma risk som ger sämre avkastning, detta menar också Markowitz (1952) på 

när han framlägger sin portföljvalsteori. Det är också ett grundläggande antagande inom 

modern ekonomi (Muradoglu & Harvey, 2012). Dock menar Lewis & Jurawle (2009) att allt 

fler individer övergår från den traditionella teorin och istället börjat väga in moraliska 

aspekter i investeringsbesluten. Detta är inte förenligt med teorierna kring portföljvalsteori, 

som menar på att man ska hitta bäst förväntad avkastning till lägst risknivå (Markowitz, 

1952). Med andra ord finns det en friktion kring etiska investeringar och den traditionella 

portföljvalsteorin som uppkomsten av fonder härrör från.  

De etiska fondinvesterarna börjar tendera att välja bort fonder där företag investerar i sektorer 

med alkohol, tobak eller förorenar miljön exempelvis (Lewis & Jurawle, 2009). Detta innebär 

att man går emot två grundförutsättningar inom portföljvalsteori; rationellt handlande och 

begräsningar i urvalet med fonder där man kan investera. Utvecklandet av fonder som inriktar 

sig på att vara så kallade etiska gör att man kan begrunda om dessa åtar sig en större risk 

genom att utesluta investeringsalternativ som anses som oetiska (Aspara & Tikkanen, 2011). 

En argumentation kan vara att man helt enkelt tvingas investera i mer riskfyllda värdepapper 

just på grund av att andra mindre riskfyllda värdepapper inte är förenliga med de etiska 

kraven.  Detta leder till en hypotes;  

 Etiska fonder leder till högre totalrisk 

Aspara & Tikkanen, (2008) skriver om individen och identifikation i den formen att om en 

investerare känner samhörighet till ett företag så ökar viljan att investera, till och med till den 

mån att den kan acceptera mindre avkastning tillbaka. Visserligen är kontentan tagen ur ett 

bolagsspecifikt sammanhang men den psykologiska inverkan är densamma. Men då en 

investerings främsta syfte är att skapa mervärde till investeraren måste det finnas en gräns för 

vad etik får kosta (Fregert & Jonung, 2010). Vad en investerare kan anse vara en rimlig 

kostnad för en etisk investering är självfallet en individs faktor men om det når en gräns där 
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investeraren förlorar mer investerat kapital än vad denne anser vara rimligt då finns det ett 

problem med att investera i etiska fonder och i så fall uteblir syftet med existerande etiska 

fonder. Hypotetiskt sett kan investeraren i så fall investera i en fond utan begränsningar eller 

krav och istället skänka bort överflödig avkastning till ändamål som främjar investerarens 

moraliska krav. 

Hofmann Meier-Pesti & Kirchler (2007) menar också på att etiska investeringar inte är 

förenliga med modern ekonomi där vinstmaximering och nyttomaximering kan anses vara de 

viktigaste målen. Detta kan anses vara en antydan om att det finns en kostnad med att 

investera etiskt. Kostnaden kan speglas som att man får en mindre excessavkastning i 

jämförelse med investeringar utan etiska kriterier. Det finns också en paradox utifrån de 

teorier som behandlas i denna studie där man bland annat antar att det finns ett fritt urval av 

värdepapper, vilket inte upprätthålls genom att fonder begränsar sig inom etiska krav, som 

också kan leda till att etiska fonder inte kan upprätthålla samma excessavkastning som fonder 

utan etiska krav. Detta leder oss till en andra hypotes;  

 Etiska fonder leder till lägre excessavkastning 

Tidigare forskning utgår alltså ifrån både att en investerare handlar rationellt och irrationellt 

beroende på situation. Detta påvisar att det skulle kunna finnas en etisk kapitalkostnad att 

placera etisk så länge som investeraren är medveten om detta. Dock finns det begränsad 

forskning kring diskussionen om det faktiskt ökar risken i förhållande till den avkastning som 

den genererar.  

Om man bortser från den individuella investeraren som investerar i fonden och istället 

fokuserar på förvaltaren av de etiska fonderna, då det faktiskt är denne som bestämmer 

fondens sammansättning så finns det en del grundförutsättningar som påpekats i tidigare 

avsnitt. I grund och botten handlar portföljförvaltning om att kunna sätta ihop en så effektiv 

portfölj som möjliget, denna skall uppnå investerarens särskilda krav på risk och avkastning 

(Keeris, 2007).  

När man sätter ihop olika typer av portföljer gör man detta utifrån finansstrategier där man 

tittar på avkastningar och olika typer av nyckeltal (Cooper, Edgett & Klienschmidt, 2001). 

Teorin utgår ifrån att investeraren eller i detta fall förvaltaren har tillgång till alla värdepapper 

som är tillgängliga på marknaden och väljer rationellt varefter dem investeringar som 

maximerar nyttan (Ou, 2005). Men precis som Wilford (2012) skriver så vid övergången från 
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teori till handling är det många basiska antaganden som inte håller eller förbises. Därför 

menar vi på att en förvaltare av etiska fonder kan genom att bli begränsad i sitt utbud av 

tillgångar att välja mellan få en högre riskfaktor i sina portföljsammansättningar, vilket 

således bör leda till högre risk. Samtidigt finns det andra faktorer som lyfts fram i tidigare 

avsnitt vad gäller grundförutsättningar och antaganden i ekonomiska modeller som samtidigt 

är motsägelsefullt när det kommer till etiskt fondsparande. Dessa grundförutsättningar och 

antaganden rubbas på grund av de krav som framställs på etiska fonder så kan de påverka 

prestationen, det vill säga avkastningen, hos en etisk investering negativt. De två inledande 

hypoteserna innefattar två av beståndsdelar av en investering och vad man tittar på när man 

bedömer hur en investering presterar och vilken risknivå den har. För att nämna några 

exempel så nämner både Cremers & Petajisto (2009) och Schlegelmilch (1997) risk och 

avkastning som centrala begrepp när det kommer till investeringar. Men eftersom Pitt och 

Collins (2006) menar på att en högre avkastning kan uppväga för en högre risk måste även 

helheten testas De två hypoteser som tidigare presenteras är inte tillräckliga för att studien 

skall kunna uppnå sitt syfte. Litteraturen och de teorier och förutsättningar som antas 

tillsammans med de argumentationer som framläggs till de två tidigare hypoteserna bör 

innebära att etiska fonder presterar en lägre riskjusterad excessavkastning. Detta leder till en 

tredje hypotes;  

 Etiska fonder leder till lägre riskjusterad excessavkastning 
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4. Empirisk Metod 

I detta kapitel presentera vi tillvägagångssättet för datainsamlandet, hur den skall bearbetas 

och vilka urval som ligger till grund för metoden. Vi förklara också hur vi operationaliserat, 

samt framlägga vissa kriterier för olika variabler och på vilket sätt vi beräknat dessa. 

4.1 Urval 

Urvalet i denna studie bygger på 26 stycken etiska fonder som jämförs mot ett 

marknadsindex, detta index representerar den svenska marknaden och skall fungera som en 

proxy för en fondportfölj utan några etiska kriterier. De etiska fonderna består av hela 

populationens fonder som huvudsakligen har en portföljsammansättning inriktad på den 

svenska värdepappersmarknaden. Urvalet av dessa baseras på data från ett oberoende 

finansiellt institut som heter Morningstar. Anledningen till varför studien använder hela den 

samlade populationen är för att som Körner & Wahlgren (2005) menar, minska risken för 

undertäckning i studien.  Det vill säga att det fattas observationer som egentligen skulle varit 

med (Körner & Wahlgren, 2005). 

Det finns en avsikt med att studien är inriktad på enbart den svenska marknaden och det är på 

grund av att det finns kulturella aspekter i klassificeringen av etiska fonder som Fearon (2003) 

menar. Detta gör att varje fond innehåller minst 85 procent från den svenska 

värdepappermarknaden. Därav blir det svenska marknadsindexet som jämförelseindex ett 

logiskt och försvarbart val. 

Jämförelseindexet heter MSCI IMI Sweden och står för Morgan Stanley Capital 

International, både Morningstar och MSCI IMI presenteras mer grundligt under kapitlets 

gång.  
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4.2 Operationalisering 

Körner och Wahlgren (2002) menar att operationalisering förklarar hur man går från något 

abstrakt till något mätbart. I studien är det därför empiriskt material i form av faktiska 

avkastningar samlas in som mäta och beräknas genom tidigare teoretiska modeller och 

ekvationer. Sharpekvoten är verktyg för att beräkna den riskjusterade excessavkastningen och 

den teoretiska ekvation som ligger till grund för hela operationaliseringen. I studie bryts 

Sharpekvoten ned i tre enskilda steg för att man skall kunna testa delar, helheten och de 

hypoteser som litteraturkapitlet ledde fram till, på ett empiriskt sätt. Genom detta 

tillvägagångssätt kan man i studien gå från det abstrakta till det mätbara.  

Litteraturgenomgången och dess teorier ledde till tre hypoteser och genom 

operationaliseringen av dessa blir det möjligt att testa de hypoteser och teorier som 

litteraturkapitlet diskuterade. De tre beståndsdelarna i operationaliseringen består av 

Standardavvikelsen (Risken), samt excessavkastningen (kvartalsvisa avkastningar minus 

riskfria räntan) och till slut hela riskjusterade excessavkastningen (Sharpekvoten). Det vill 

säga att studien utgår från teoretiskt material som söker en förklaring på genom empiriska 

försök. 

4.2.2 Riskfri ränta 

För att få fram en excessavkastning som är en av beståndsdelarna i Sharpekvoten subtraherar 

man den riskfria räntan från den faktiska avkastningen på portföljen. Den riskfria räntan är i 

teorin en ränta man som investerare kan få utan att åta sig någon risk alls. Men som nämnts 

innan finns det i verkligheten ingen sådan ränta, dock kan man genom att använda sig av rätt 

sorts uppskattning komma väldigt nära (Gregory, 2011 & Byström 2010). Ett vanligt sätt att 

uppskatta den riskfria räntan inom ekonomiska modeller och ekvationer är att använda någon 

form av statsskuldväxlar eller obligationer som en proxy då man kan anse denna vara så nära 

riskfri det går att komma (Gregory, 2011 & Byström 2010). I studien används en 

statsskuldväxel som är utgiven av svenska staten och baseras på en genomsnittlig avkastning 

av en tre-månadsperiod. Statsskuldeväxelns ränta hämtas och beräknas på information från 

Riksbanken. 

4.2.3 MSCI IMI Sweden 

Indexet avspeglar den värdepappersmarknad på svenska marknaden som innehåller företag 

från Mid-, Large- samt Smal- cap kategorin. Detta index valdes eftersom det fångar en bred 

marknadskategori. Med hjälp av jämförelseindexet beräknas marknadens avkastning, 
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standardavvikelse och Sharpekvot under den senaste fem-års perioden fram, vilket sedan 

jämförs mot de etiska fonderna (Wu, L. C., & Wu, L. H. 2012). Vidare diskuterar Wu & Wu 

(2012) att ett jämförelsemått är bra då man som investerare vill beräkna vad en portfölj 

presterat relativt marknaden totalt. Vilket leder till att jämförelseindexet i studien fungerar 

som ett proxy. Detta innebär att den motsvarar en liknande fondportfölj där inga värderingar 

eller kriterier begränsar urvalet av fondsammansättningen, eftersom undersökning syftar till 

att beakta om värderingarna har någon inverkan på portföljens riskjusterade avkastning. 

Jämförelseindexet är hämtat från finansportalen MSCI (Morgan Stanley Capital 

International), som arbetar världsomspännande med att leverera investeringslösningar till sina 

kunder. Anledningen till varför vi väljer MSCI´s jämförelseindex är därför de har information 

över den svenska fondmarknaden och de är ett oberoende finansiellt institut. 

Jämförelseindexet innehåller som diskuterats Small, Mid och Large cap. Detta index används 

eftersom ett så stort urval som möjligt från den svenska värdepappersmarknaden skall ligga 

till grund för jämförelsen med det etiska urvalet. 

 

4.2.4 Etiska urvalet 

Urvalet i denna undersökning bygger på ett urval om 26 stycken etiska fonder från den 

svenska fondmarknaden. För att säkerställa urvalet anväds ett oberoende finansinstitut som 

heter Morningstar. Morningstar är en objektiv analysfirma som inte har samröre på ett 

subjektivt sätt med någon av de fonderna eller förvaltarna som studien bygger på. Vidare 

används Morningstar som referens till ett flertal studier inom ämnet. Sharpe (1998) har bland 

annat gjort en studie som utvärderar Morningstars ”rating” verktyg RAR (risk-adjusted 

rating). Gerrans (2006) skriver i sin studie huruvida Morningstars ”rating” verktyg är ett 

viktigt och erkänt sätt för investerare i Australien att utvärdera fonder. Blake & Morey (2000) 

har gjort en vetenskaplig studie om huruvida Morningstars ”rating” verktyg inom U.S kan 

förutsäga framtida prestationer för fonderna. Detta är en positiv faktor eftersom det minimerar 

risken till snedvriden data då Morningstar följer samma klassificering som denna studie vad 

det gäller urvalet av etiska fonder. Dessutom då det finns vetenskaplig forskning ökar detta 

förtroendefaktorn för valet av Morningstar. 

4.2.5 Klassificeringen  

Det skiljer sig naturligvis mellan olika personer och företag vad som anses som etiskt och 

inte, därför har alla företagen olika typer av etiska preferenser (Fearon, 2003) (Bilaga 3, 
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Förteckning över etiska bolag). I denna studie användes fonder som väljer bort företag som 

investerar i minst en av nedan industrier, att vara de som ingår i det etiska urvalet. Detta är till 

stor del samma kriterier som även Cowton (2004) menade skulle väljas bort för att fonder 

skulle klassas som etiska. 

 pornografi 

 tobak 

 spel 

 alkohol  

 kränkning av mänskliga rättigheter  

 försämrar miljön 

 korruption 

 dålig affärsetik 

 

 

Figur 4.1 visar med ett stapeldiagram hur stor andel av de 26 fonderna som väljer bort företag 

som på något sätt motsätter sig de etiska preferenser som är utmärkande för fonden. Den 

kategori som man ser flest bolag väljer bort är företag som investerar i tobak eller 

tobaksprodukter, där 80% av populationen valde bort denna kategori. En annan stor del som 

företagen valde bort var kategorin med vapen ca 69% av fonderna väljer bort företag som 

investerar i denna typ av bolag. Vidare kan man se att korruption samt dålig affärsetik inte är 

ett område som fonderna väljer att ha som preferenser, då det endast ligger i ca 15 % av 

bolagen.   
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Figur 4.1 Andelen etiska fonder inom respektive etiska kriterier  

 

 

4.2.6 Empirisk data 

Det som används i studien är paneldata, som är en mix av tvärsnittsdata och tidsseriedata. De 

variablerna vi tittar på för varje fond och jämförelseindex i de båda kategorierna är bestående 

av kvartalsdata. Detta sker löpande över en historisk femårsperiod. Vidare är det här vi 

använder oss av Sharpekvoten som introducerades i tidigare kapitel. Det är genom 

Sharpekvoten vi får en validitet vid jämförelse av data vilket är mycket viktigt för resultatets 

reliabilitet. Detta eftersom Sharpe-kvoten bland annat används av Morningstar och andra 

finansiella institut som ett jämförelsemått mellan fonder, vilket visar på att det är en beprövad 

och erkänd modell inom investeringsekonomi. 

Materialet grundar sig på kvartalsdata från de olika fonderna, där det för varje fond beräknas 

fram en genomsnittlig avkastning som sedan ligger till grund för standardavvikelse 

beräkningarna. Detta innebär att vi får 26 stycken standardavvikelse för vilka vi beräknar en 

Sharpe-kvot för fonderna mot vårt jämförelseindex Sharpekvot, vilket ger oss den 

riskjusterade avkastningen mellan de olika portföljerna. 
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4.2.7 Implementering av beräkningsmodellerna 

I denna resterande del presenteras beräkningsmodellerna mer ingående. Anledningen till 

presentationen av dessa är för att undvika eventuella missförstånd under senare delar av 

studien. I beräkningarna används ekvationer som standardavvikelse, varians samt 

Sharpekvoten.  

4.2.7.1 Standardavvikelsen  

Standardavvikelse är ett avvikelsemått som beskriver hur stor genomsnittliga spridningen är 

kring medelvärdet av (N) antalet observationer och kan ge en generell uppfattning om 

variationen (Biau, 2011). I denna studie är antalet observationer 20 stycken för varje fond 

samt även för indexet (kvartalsvisa observationer för en femårsperiod). Med finansiella termer 

kan det beskrivas som hur fondens avkastning varierar i förhållande till medelavkastningen. 

Detta innebär att om volatiliteten varit hög, har också värdefluktuationerna varit stora, och 

motsatt förhållanden gäller med principen för låg standardavvikelse. Måttet fungerar alltså 

som ett hjälpmedel som identifierar volatiliteten (svängningarna) i avkastningarna för aktien, 

och man får en uppfattning om hur talen samvarierar kring medelvärdet (Biau, 2011). Med 

hjälp av de urvalen av svenska fondförvaltare som gjorts ser man huruvida spridningen har 

varit kring medelvärdet på fondmarknaden.  

Variansen beräknas alltså som en genomsnittlig spridning kring medelvärdet där spridningen 

kvadreras för att eliminera negativa tal och därmed felaktig summaberäkning (Körner & 

Wahlgren, 2011). 

 

       ( ) 

  = Sigma (SD) som står för standardavvikelsen 

 var= Variansen, denna beskriver hur stor spridningen är kring medelvärdet. 

I studien består standardavvikelsen av de genomsnittliga variationerna av avkastningen för de 

fonder som ligger till grund för urvalet i studien. 
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Variansen för vårt urval kan sedermera förklaras genom denna formel; 

 (   ̅) 

   
 

 X= observerade värdet (faktiska avkastningarna för fonderna och jämförelseindexet) 

   ̅= genomsnittliga värdet på observerade värdena (faktiska avkastningarna)  

 N= antalet observationer som mäts (kvartalsvisa observationer för fonderna och 

jämförelseindexet)
 
 

Det observerade värdet är de faktiska kvartalvisa avkastningarna i procentuella mått som de 

etiska fonderna och som jämförelseindexet uppnår.  

4.2.7.2 Sharpe-kvoten 

 

(     )

  
 

 

   = Faktisk avkastningen för portföljen/jämförelseindex på kvartalsbasis 

   = Riskfria räntan på kvartalsbasis 

   = Standardavvikelsen för portföljen (Glory & Baker, 2001). 

I studien bygger alltså den riskfria räntan på Riksbankens stadsskuldväxel, på en 

genomsnittlig ränta baserad på kvartalsdata för en fem-årsperiod. Standardavvikelsen blir den 

genomsnittliga variationen av de observerade kvartalsvisa faktiska avkastningarna kring 

medelavkastningen för fonderna och jämförelseindexet. Beräkningar genomförs med den 

ekvationen som framläggs här i tidigare avsnitt, och som är en generell ekvation för att 

beräkna standardavvikelsen. 

Efter att dessa beräkningar är gjorda används således de standardavvikelserna som beräknats 

fram för respektive fond, detta för att räkna fram en Sharpekvot för respektive kvartal för 

fonderna/jämförelseindexet. Detta innebär att man får 26 olika Sharpekvoter per kvartal för de 

etiska fonderna (sammanlagt 520 stycken). Genomsnittet av dessa beräknades sedan 

kvartalsvis för att få samlad genomsnittlig Sharpekvot för varje kvartal, det vill säga 20 

stycken. Detta på grund av att helheten vill testas, inte varje fond för sig. Eftersom det bara 
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finns ett jämförelseindex behöver det inte beräknas något genomsnitt på de Sharpekvoter som 

beräknas fram för jämförelseindexet, utan det blir 20 stycken, en per kvartal.  

Vad gäller excessavkastningen är det samma beräkningssätt som vid Sharpekvoten, 

genomsnittlig beräkning för varje kvartal för de 26 etiska fonderna, vilket sammanlagt blir 20, 

samt en beräkning för varje kvartal för jämförelseindexet. 

Standardavvikelsen är beräknad per fond, och inte kvartal som för Sharpekvoten och 

excessavkastningen under den femåriga period som mäts. Därav är tillvägagångssättet något 

annorlunda för standardavvikelsen. Vi får en standardavvikelse för jämförelseindexet för hela 

perioden och därför måste denna jämföras mot varje etisk fond. Detta blir således 26 stycken 

standardavvikelser (en för varje etisk fond) som jämförs gentemot den standardavvikelse som 

beräknades för jämförelseindexet.    

4.3 Normalfördelningstest 

Innan de statistiska testen mellan variabeln för de etiska fonderna och variabeln för 

indexfonden kan genomföras, testar man om de är normalfördelade. Detta för att kunna 

försäkra sig om rätt statistiskt verktyg används när variablerna mäts och jämförs, så att man 

inte får felaktig output när testen körs. Genom SPSS kan man testa om en variabel är 

normalfördelad, vilket har gjorts för både Sharpekvoterna, excessavkastningen och 

standardavvikelsen för fonderna och för jämförelseindexet. Resultatet av dessa kommer här 

nedan; 

Tabell 4.1 

Normalfördelningstest (Kolmogorov-Smirnov) 
 

  
Sharpekvot för 
fonderna 

Sharpekvot för 
MSCI-index 

Antal 20 20 

Signifikansnivå 0,864 0,693 

 

Resultatet av figur 3 visar att bägge variablerna är normalfördelad, detta gör att man kan 

använda sig av parametriska tester vid testet som ska mäta skillnaden i riskjusterad 

excessavkastning (Sharpekvoten). Parametriska tester kräver nämligen att variablerna är 

normalfördelade och icke parametriska är motsvarigheten när omvända förhållanden gäller 

(Pallant, 2010). 
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Även excessavkastningar för fonderna och för jämförelselindexet är normalfördelat vilket gör 

att även här är det användandet av parametriska tester som gäller. 

 

 

 

 

 

 

Tredje och sista normalfördelningstestet blir på standardavvikelserna för fonderna och för 

jämförelseindexet. Testet visar på att det är en normalfördelning vad gäller variabeln 

fonderna, men för MSCI-indexet blir resultatet annorlunda. Anledningen till att resultatet för 

MSCI-indexet ser ut som det gör är för att det är en och samma variabel. Det finns bara en 

standardavvikelse för MSCI, till skillnad för fonderna då de är baserade på de olika kvartalen 

och den är enbart med för att förtydliga detta faktum. Därför kan vi bortse från den kolumnen 

i detta test. Resultatet av detta Kolmogorov-Smirnov test leder till att samtliga statistiska 

tester som körs i studien är parametriska tester. 

 

4.4 Reliabilitet och validitet 

Genom sökande av vetenskapliga artiklar har vi funnit stöd i användandet av Sharpe-kvoten, 

vi ansåg Sharpekvoten vara det mest tillförlitliga måttet att använda eftersom studien tittade 

på den riskjusterade excessavkastningen. Dessutom användes hela den samlande populationen 

i urvalsmaterialet av de etiska fonderna för att minska risken för slumpfel i studien. 

Information hämtades från en oberoende finansiellt institut som inte har något egenintresse i 

fondernas utveckling vilket var väldigt viktigt för oss. Detta blir extra viktigt eftersom vi i 

studien mäter och beräknar faktiskt data (såsom avkastningar och standardavvikelse) och det 

faktum att vi gjort tydliga sammanlänkningar mellan detta och de ekonomiska teorier och 

mått vi använd.    

Tabell 4.2 

Normalfördelningstest (Kolmogorov-Smirnov) 

 

  
Excessavkastning för 
Fonderna 

Excessavkastning 
för MSCI-index 

Antal 20 20 

Signifikansnivå 0,844 0,733 

Tabell 4.3 

Normalfördelningstest 

(Kolmogrov-

Smirnov) 

 
  

Standardavvikelserna 
för fonderna 

Standardavvikelserna 
för MSCI-index 

Antal 26 26 

Signifikansnivå 0,231 0,000 
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5. Empirisk Analys 

I detta kapitel kommer resultatet av den empiriska undersökningen och testerna att 

presenteras och analyseras, samt vilka implikationer detta får på de tre hypotesera. Vidare 

kommer också tolkningar av resultatet att göras.   

5.1 Statistisk metod 

Då studien avser mäta om det finns någon statistisk skillnad mellan två variabler, visade det 

sig att ett Paired Samples Test var det mest lämpliga att använda för samtliga tester (Pallant, 

2010). Paired Samples Test är användbart vid jämförandet av två variabler som är mätta i 

samma skala och som är normalfördelade, vilket diskuterats i kapitel 4. Paired Samples Test 

mäter med hjälp av genomsnittsberäkningar om det finns någon statistisk skillnad mellan 

variablerna, därav passar den in som ett verktyg i studien.  

 

Signifikansnivå 

När hypotesrena testas, kommer studien utgå från en signifikansnivå på 95 procent som 

innebär en slumpfelsmarginal på endast 5 procent. Anledningen till varför denna nivå valdes 

till studien är eftersom enligt praxis brukar signifikansnivån ligga runt cirka 95-99 procent 

och 5% kan anses vara en rimlig testnivå(Körner & Wahlgren, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

  



Blad & Nilsson 2013 

    

 35  

 

5.2 Analys av statistiska test 

Tre stycken test kommer att göras, en för varje hypotes och resultatet av dessa kommer här 

nedan; 

5.2.1 Hypotes 1  

Tabell 5.1 Etiska fonder leder till högre totalrisk 

(Paired-sample test) 

Standardavvikelse Fond -   

Standardavvikelse MSCI   

Medel -0,09462 

2-delat signifikanstest 0,776 

 

I de statistiska körningarna som görs är det nollhypotesen som kommer testas. Nollhypotesen 

är en standardiserad hypotes som säger att det inte finns någon skillnad mellan variablerna 

som testas (Körner & Wahlgren, 2005). Om nollhypotesen förkastas innebär det med andra 

ord att de att det finns en statistisk skillnad mellan variablerna som testas i denna studie.   

Första testet påvisar att det inte finns någon statistisk skillnad mellan de etiska fonderna och 

MSCI IMI Sweden jämförelseindex när det gäller risk. Testet visar en signifikansnivå 77.6% 

som ligger inom ramen för att det inte går att förkasta nollhypotesen och det faktum att det ej 

finns någons skillnad mellan variablerna.  

  Etiska fonder leder till högre totalrisk=Förkastas 

Första hypotesen måste alltså förkastas då man inte kan påvisa någon statistik signifikans i 

skillnaden mellan standardavvikelserna som är måttet för risk i denna studie. 

I problemdiskussionen refererades Schlegelmilch (1997), som menade att det fanns experter 

som ansåg att etiska fonder inte nödvändigtvis behövde leda till högre risk. Samtidigt antydde 

Aspara & Tikkanen (2011) att man bör resonera kring om de etiska fonderna åtar sig mer risk 

genom att utesluta investeringsalternativ. Genom statistiska test i denna studie kan man alltså 

motivera att Schlegelmilch (1997) har rätt i sin studie samtidigt som Aspara & Tikkanen 

(2011) antaganden inte går att styrka i enlighet med resultatet. Detta innebär att de moraliska 

investeringsaspekterna som diskuterades i litteratur och problemdiskussionen inte leder till 

högre risk.  
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Vidare menade Watson (2011) att investerare skulle bli pålurade finansiella produkter med 

hög risk, och det diskuterades att etiska fonder skulle vara en sådan produkt. Med hjälp av 

resultatet som framkommit av studien kan emellertid detta antagande förkastas, i den mån det 

gäller etiska fonder. Detta på grund av att testerna inte kunde påvisa att de etiska fonderna 

levererar en högre totalrisk.  

Anledningen till att det inte behöver innebära mer risk att investera i etiska fonder, tolkar vi 

kan ha att göra med den stora ökningen av etiska investeringsalternativ de senaste 20-30 åren 

som Kreander et al., (2005) talar om. Vad vi menar är att om fler investerare väljer att 

investera etiskt finns det också ett större intresse från enskilda bolag att hålla sig inom de 

etiska kriterierna. Detta medför alltså också att urvalet av värdepapper inte minskas för 

förvaltaren i den mån att det ökar risken, vilket resulterar i att det inte skulle kunna påvisas 

någon skillnad i risk på investeringarna. Vi får stöd i våra tolkningar eftersom Markowitz 

(1952) portföljvals teorier om att man som investerare kan kombinera ihop den bästa 

portföljen med avkastning i förhållande till risk fast man kombinerar ihop en etisk portfölj.  
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5.2.2 Hypotes 2 

Tabell 5.2 Etiska fonder leder till lägre excessavkastning 

(Paired-sample test) 

Excessavkastning Fond -   

Excessavkastning MSCI   

Medel 2,20000 

2-delat signifikanstest 0,000 

 

Här blir resultatet av testet att det finns en signifikant skillnad mellan de etiska fonderna och 

MSCI IMI Sweden jämförelseindex. Då en 5% signifikansnivå används leder detta till att 

nollhypotesen förkastas, då vi får ett signifikationsvärde på 0,000. 

Men det intressanta är att testet inte påvisar att etiska fonderna har en lägre excessavkastning 

utan det visar att den har en statistiks signifikant högre excessavkastning. Det kan man se på 

variabeln ”ExcessavkastningFOND” - ”excessavkastningMSCI” då ”medel” blir positivt 

(2,20000). Detta innebär att det samlade genomsnittet för de etiska fonderna är större än för 

jämförelseindexet och därför visar testet att den statistiska skillnaden som finns är att de 

etiska fonderna har högre excessavkastning. 

 Etiska fonder leder till lägre excessavkastning=Förkastas 

Resultatet av testet blir det omvända mot vad hypotesen säger vilket gör att även denna måste 

vi förkasta. Det finns ingen signifikant lägre excessavkastning för de etiska fonderna. 

Flera studier tyder på att de etiska fondernas urval och efterfrågan ökat (Lewis & Juravle, 

2009; Kreander et al., 2005). Das & Rao (2013) menar till och med att de etiska fonderna ökat 

mer än fonder utan etiska kriterier, dock är detta inte så förvånande när man tittar på resultatet 

av testet. Detta påvisar att man som investerare i etiska alternativ kan förvänta sig en högre 

excessavkastning än marknadsportföljen vilket skulle kunna förklara varför efterfrågan och 

urvalet har ökat. Även här har de forskare som refereras till i Schlegelmilch (1997) rätt när de 

menar på att etiska investeringar inte nödvändigtvis måste leda till sämre avkastning vilket 

studien stödjer. Keeris (2007) hävdade dessutom att det inte bara handlade om att 

kapitalinvestera etisk utan att man som investerare skall få kompensation för den risk man tar 

vilket man studien påvisar att man faktiskt får.  
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En av faktorerna som kan vara en faktor till att det positiva resultatet för excessavkastningen 

som framkommer för de etiska fonderna, kan bero på hur de etiska fonderna profilerar sig. 

Exempelvis kan man klassificeras som en etisk fond genom att endast uppfylla ett av de 

kriterier som presenterades tidigare i studien, varav något av de etiska kriterierna såsom 

”affärsetik” kan vara någorlunda luddigt. Dessutom som Hallerbach et al., (2004) menade att 

det är skillnad mellan olika företag vad de anser varar etiskt. Detta gör att fonden ändå kan 

investera i exempelvis oljebolag eller andra bolag som kanske inte tolkas i allmänhet som 

etiska, men från deras etiska profilering gör det möjligt att investera i. Det vill säga bolag som 

kanske har gått bra under perioden som förvaltarna egentligen skulle ha uteslutit ur urvalet. 

Detta skulle kunna vara en faktor till att man ändock kan upprätthålla en god och till och med 

bättre excessavkastning än jämförelseindexet. 

 

5.2.3 Hypotes 3 

Tabell 5.3 Etiska fonder leder till lägre riskjusterad excessavkastning 

(Paired-sample test) 

Sharpekvot Fond -   

Sharpekvot MSCI   

Medel 0,07000 

2-delat signifikanstest 0,042 

 

 

Resultatet visar alltså att det finns en statistisk skillnad mellan de etiska fondernas 

riskjusterade excessavkastning och MSCI IMI Sweden jämförelseindex då vi får en 

signifikansnivå på 0,042 (4,2%). Nollhypotesen måste åter igen förkastas, men precis som i 

testet med excessavkastningen (hypotes två) så ligger den statistiska skillnaden omvänt, alltså 

att de etiska fonderna faktiskt har presterat signifikant bättre riskjusterad avkastning än 

jämförelseindexet. Detta kan man se på grund av att ”medel” är det positiva värdet (0,0700) 

mellan ”Sharpekvotfond” och ”SharpekvotMSCI”.  

 Etiska fonder leder till lägre riskjusterad excessavkastning=Förkastas 

Åter igen måste hypotesen förkastas då testet visade på att den statistiska skillnaden är det 

omvända mot vad denna hypotes säger. 
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Resultatet visar alltså att man genom etiska fondinvesteringar får en bättre riskjusterad 

excessavkastning än jämförelseindexet. Detta är dock ganska motsägelsefullt eftersom att 

Hofman et al., (2007) menar att utbudet av investeringsalternativen minskar som en effekt av 

de moraliska investeringspreferenserna, och även menar några kritiker på att om 

investeringsalternativen minskar borde detta leda till sämre riskjusterad avkastning. Studien 

påvisar det motsatta förhållandet. Tredje hypotesen är ett test på helheten där vi får en 

slumpfaktor på 4,2%,. Att den uppgår till 4,2 % kan bero på testet av hypotes nummer ett där 

man inte kunde påvisa någon skillnad i risk mellan etisk fonder och jämförelseindexet. Därav 

är det troligen den statistiska skillnaden i excessavkastningen som är den drivande faktorn 

bakom resultatet i studien. I och med att excessavkastningen är högre så får man ersättning för 

den risk man som investerare tar i förhållande till jämförelseindex när man investerar i etiska 

fonder. Detta leder således till att Hallerbach et al., (2004) antagande om att investerare 

påverkar sin vinstmaximering negativt, genom att låta de moraliska preferenserna påverka 

investeringsbesluten, inte har någon saklig grund i studien.  

Verkligheten visade sig vara helt skild från våra analytiska ståndpunkter i dessa sammanhang. 

Det kan vara så att ett totalfritt urval av värdepapper kanske inte behövs för att en förvaltare 

skall kunna skapa en likvärdig riskportfölj. Men det skulle också kunna vara så att det är 

slumpmässigt skickliga förvaltare som faktiskt lyckas uppnå en riskjusterad excessavkastning 

för de etiska fonderna som slagit jämförelseindexet. Slumpen går inte att bortse från, dock är 

det osannolikt i denna studie att detta är fallet då vi har slumpmässigt valt ut ett urval av 

etiska fonder på den svenska fondmarknaden. Dessutom enligt vårt paired sampled test så är 

sannolikheten för att vårt resultat för helheten beror på slumpen endast 4,2%. 

Dock bör man beakta att Mill (2006) påpekade att det finns studier som hävdar att det finns 

resultat om hur ”Corporate social performance” har påverkat den finansiella prestationen 

positivt hos individuella företag. Med andra ord att sociala förbättringar för de anställda leder 

till företagsfrämjande åtgärder. Detta kan bero på att de anställda känner sig mer motiverade 

då de känner sig mer uppskattade och därför presterar individuellt bättre, vilket leder till att 

företaget presterar bättre som helhet och därmed även de fonder som investerat i dessa 

företag. 

Studien diskuterade också beslutsteori och framförallt huruvida man bortser från traditionella 

teorier om rationellt handlande (Taconi, 1996). Men med tanke på studiens resultat går det 

inte att påstå att det finns ett irrationellt beteende hos de investerare som väljer att investera 
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etiskt. Därmed stödjer studien Markowitz (1952) grundantagande om att investerare handlar 

rationellt vid investeringsbesluten.  

Det kan ändock vara så att investerarna tror att de väljer bort en viss avkastning eller tar en 

högre risk genom att investera i etiska fonder, något som denna studie visar att så inte är 

fallet. Man kan också vända på resonemanget och diskutera kring hur rationella de investerare 

är som inte placerar etiskt, då studien faktiskt påvisade att om man investerade i etiska fonder 

så får man bättre riskjusterad avkastning. Men då detta kanske inte är något som investerarna 

var medvetna om kan man inte heller påstå att de handlar irrationellt. Taconi (1996) har därför 

både rätt och fel i sitt resonemang kring irrationella och rationella investerare. Men för att 

kunna få någon klarhet i detta, hade man med hjälp av denna nya kunskap som frambringats 

genom denna studie behövt fördjupa sig mer i hur just de investerarna resonerar kring sina 

beslut att investera etiskt alternativt ”icke etiskt”. Detta var dock inte det huvudsakliga syftet 

med denna studie. 
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6. Resultatdiskussion & förslag på fortsatt forskning 
I detta kapitel kommer en sammanfattning av resultatet att presenteras. Kapitlet kommer 

också att diskutera vilka faktorer som kan ligga bakom resultatets utgång. Även vilka område 

som anses vara av intresse att forska vidare inom kommer belysas.  

6.1 Resultatsummering 

De tester som gjordes i SPSS visade på att det finns en statistisk signifikant skillnad i två av 

testen och variablerna som jämfördes. Dock är resultatet ganska häpnadsväckande då två av 

testen visar att de etiska fonderna faktiskt har presterat signifikant bättre än MSCI IMI 

Sweden jämförelseindex, när det kommer till riskjusterad excessavkastning (helheten) och till 

excessavkastningen. Samtidigt fanns det ingen statistisk signifikant skillnad mellan risken 

(standardavvikelsen) för de etiska fonderna och MSCI IMI Sweden jämförelseindex. Detta 

innebär att det inte finns något statistiskt stöd för någon av de presenterade hypoteserna; 

 Etiska fonder leder till högre totalrisk=Förkastas 

 Etiska fonder leder till lägre excess avkastning=Förkastas 

 Etiska fonder leder till lägre riskjusterad avkastning=Förkastas 

 

Syftet med uppsatsen var att förklara om etiska begränsningar i urvalet av värdepapper 

påverkar risk och avkastning i fondportföljen. Vad som framgick av resultatet var att ingen 

extra risk kunde påvisas på grund av begränsningar i urvalet av värdepapper. Vad gäller 

avkastningen så gick det att påvisa att de etiska fonderna som testades faktiskt ledde till en 

högre avkastning än det jämförelseindex som användes i studien.   

Är det skillnad i den riskjusterade avkastningen på en fondinvestering då investeraren 

placerar utefter etiska kriterier? 

Studien kunde visa att det finns en skillnad i den riskjusterade avkastningen på en 

fondinvestering som placerar utefter etiska kriterier. 

6.2 Diskussion och förslag på fortsatt forskning 

Utifrån ett förvaltarperspektiv visar denna studie att det inte finns en ökad risk med att 

begränsa sig i urvalet av värdepapper. Inte heller kan man hävda att de etiska fonderna uppnår 

en lägre excessavkastning än en fond utan etiska kriterier och begränsningar.  
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Då vi gjorde jämförelser med Sharpekvoten för de etiska fonderna samt jämförelseindex 

kunde man snabbt skapa sig en överskådlig bild över prestandan på de etiska fonderna och 

över marknaden i stort. Resultatet var för oss ganska oväntat, då vi kunde se vid ett test på 20 

gånger var den samlade Sharpekvoten i 13 fall högre än jämförelseindex. 4 gånger presterade 

de etiska fonderna sämre, och tre gånger var de bägge likvärdiga. Detta gav oss en indikation 

om att de etiska fonderna presterat minst lika bra som jämförelseindexet redan innan man 

gjorde det statistiska testet. Se bilaga 1 och bilaga2 

6.2.1 Etiska investeringar en lönsammare investering? 

Studien visade att de etiska fonderna faktisk hade högre excessavkastning och högre 

riskjusterad excessavkastning än jämförelseindexet MSCI IMI Sweden. Det finns vissa 

faktorer som man uppmärksammat i samband med denna studiens utveckling som kan vara av 

betydelse för detta resultat. 

Under studiens undersökningsperiod har det varit medialt uppmärksammat till vilken grad 

företag egentligen uppfyller de etiska kriterierna de utger sig stå för. Cowton (2004) menade 

att fler företag som utger sig stötta de etiska preferenserna borde ifrågasättas. Detta eftersom 

Hallerbach et al., (2004) menar att det kan skilja sig mellan olika förvaltare och företag vad de 

anser vara etiskt, det vill säga att man har olika grundsyn vad etik är. Detta kan i sin tur leda 

till att urvalet av värdepapper inte blir så begränsat som man först trott. Vilket kan bero på att 

företagen som påstår sig vara etiska inte är det i den grad som krävs, men också för att 

förvaltarna av etiska fonderna inte förhåller sig till de förutsättningar och krav man stadgar 

inom fonden. Med det menat att vissa företag klassificerar sig för ”lättvindigt” som etiska för 

att bli ett alternativ för förvaltare som måste ta hänsyn till de etiska aspekterna. Vissa bolag 

kanske inte bör klassas som etiska och därmed inte vara ett alternativ för förvaltarna av de 

etiska fonderna, vilket skulle kunna bidra till det något förvånande resultat som framkommer i 

denna studie.  

Det finns ett annat perspektiv som diskuterats i denna studie både under 

problemformuleringen samt resultatdiskussionen som också skulle kunna vara en anledning 

till att de etiska fonderna har presterat bättre. Det är den ökning av etiska fondinvesteringar 

som skett på marknaden de senaste 20-30 åren enligt Kreander et al., (2005). Vilket kan ha 

lett till att förvaltarna av de etiska fonderna har det urval av värdepapper som de behöver för 

att kunna skapa en fondportfölj utan att öka risken eller minska excessavkastningen. Kanske 

är det så att då fler investerare väljer att investera etisk då finns det också ett större intresse för 
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enskilda bolag (värdepapper) att hålla sig inom etiska kriterier och därmed minskas inte 

utbudet av värdepapper för förvaltaren.  Men det innebär fortfarande inte att förvaltarna har 

ett fritt urval av värdepapper utan bara ett större grundurval att välja på, så det stödjer inte de 

teorier som frambringats i litteraturkapitlet. Dock bör man bejaka det faktum att även för de 

bolag som förhåller sig till etiska kriterier så handlar det i teorin om att vinstmaximera 

(Ählström, 2010). Detta blir paradoxalt enligt Cowton (2004), där han menar att bara det 

faktum att man faktiskt investerar är oetiskt i sig då man bidrar till ekonomins baksida med 

vinstmaximering framför socialitet och samhällsfrämjande. 

6.2.2 Praktiska bidrag 

Det finns en intressant tankegång i om det finns en medvetenhet hos de investerare som väljer 

etiska fonder. Om de tror sig välja bort en viss avkastning för att främja de moraliska beslut 

som styr deras investeringsfilosofi precis som Hallerbach, et al., (2004) menar på. 

Med hjälp av denna studie kan man visa att det inte behöver kosta något att ha ett samvete. 

Vill man investera etisk på den svenska fondmarknaden kan man göra detta utan att minska 

den potentiella avkastningen eller öka risken. Det vill säga att man fortfarande kan agera 

rationellt trots att man har moraliska preferenser. Vilket blir ett av de viktigaste praktiska 

bidragen som denna studie lett till. 

6.2.3 Förslag på fortsatt forskning 

Under denna studie har det uppkommit en hel del frågeställningar kring intressanta 

diskussionsämnen. En del generella men också några som har varit uppmärksammade 

framförallt inom media. Exempelvis har Dagens Industri publicerat en rad artiklar där det 

framkommit information som tyder på att företag som utger sig vara etiska bryter mot dessa 

riktlinjer. Bland annat handlar det om Hennes & Mauritz som beskyllts köpa produkter av 

leverantörer som i sin tur betalar undermålig lön till sina anställda i Kambodja. Folksam Lo 

som investerat i Telia Sonera, trots varningssignaler om Telia Sonera skulle samarbeta med 

diktaturregimer, vilket Folksam motsätter sig. Även Nordea som säger att deras etiska fonder 

inte investerar i företag som är miljöpåverkande. Paradoxalt nog hade Nordea investerat i 

British Petroleum (BP) som 2010 råkade ut för ett oljeläckage på en av sina oljeriggar i 

Mexikanska golfen, vilket hade stor inverkan på miljön i de drabbade områdena (Dagens 

Industri, 2013). Diskussionen blir därför väldigt aktuell, för precis som Lewis et al., (2010) 

tenderar företagen investera mycket pengar för att bli profilerade som etiska.  
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Samtidigt kan man se att dessa problem har identifierats då Dagens Industri 2011 släppte en 

artikel där man diskuterar med en forskare om utformandet av en mall för etiska investerare. 

Denna mall har för avsikt att ge investerarna lättare insikt och mer information hur förvaltarna 

arbetar med sina ansvarsfulla investeringar. Informationen skall bygga på hur etiken har 

realiserats, exempelvis vilka bolag förvaltarna väljer eller alternativt väljer bort som 

investeringsalternativ. Forskaren menar i artikeln att informationen till investerarna ofta är 

otydlig eller det inte framgår tillräckligt med klar information med varför de är etiskt 

profilerade.  

Detta innebär alltså att forskning också identifierat ett problem med företagens etiska 

ståndpunkter vilket styrker Cowtons (2004) resonemang om företagens etikprofilering. Hur 

etiska, de etiska fonder faktiskt är hade varit ett mycket intressant och framförallt relevant 

område att forska vidare inom. 

Precis som det diskuterades om i bakgrunden undersökte Lewis et al., (2009) om moralen 

gick att identifiera på finansmarknaden. Vidare anser vi ett annat intressant forskningsförslag 

skulle kunna vara angående de etiska fonderna val och profilering mellan vad de anser vara 

etiskt. Varför väljer de bort just de kategorierna som inte ingår. Exempelvis visade vi ett 

resultat på att endast 15% av de svenska fondförvaltarna valde bort företag som berörde 

området med korruption (se figur 4). Detta innebär sannolikt att hela 85% av resterand 

förvaltare inte tagit ställning alternativt inte ansåg korruption som viktig. Samtidigt skall man 

komma ihåg att Sverige förvisso inte är känt som något ”korruptionssamhälle”. Dock är detta 

fortfarande en viktig faktor eftersom människor i andra länder dagligen blir drabbade utav det.  

6.2.4 Samhälleliga och etiska bidrag 

Vi hoppas genom denna studie kunna upplysa samhället om att etiska investeringar är ett 

försvarbart alternativ och att man som investerare kan var trygg då man handlar efter sina 

moraliska preferenser. Detta blir också det största samhälleliga och etiska bidrag som denna 

studie kan bidra med. Precis som studien visade så behövde inte etiska fondinvesteringar leda 

till högre risk, utan som vårt resultat visar, kan de faktiskt generera en bättre riskjusterad 

excessavkastning kontra dess index som representerade en förutsättningslös fondportfölj. 

Innebörden av resultatet hoppas vi gör att fler privatpersoner samt företag börjar se de etiska 

investeringsalternativen som en naturlig investeringsmöjlighet utan att ifrågasätta prestandan. 

Detta hoppas vi resulterar i att investerare oberoende av kapitalinsats ser de etiska alternativen 

som en bra investering, inte bara ur en ekonomisk synvinkel utan även ur en samhällelig och 
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etisk synvinkel. Om fler investerare blir medvetna om detta kan de också, bara genom att 

investera i bolag som är mer samhällsfrämjande, påverka andra bolag och företag att agera 

mer etiskt.   

6.3 Självkritik 

I och med den etiska profileringen som fonderna uppger sig att ha så har vi förlitat oss på att 

denna stämmer. Kanske skulle man tittat lite mer ingående på varje fond för sig för att se hur 

pass etiska de egentligen är. 

Om möjligt och för att få en högre validitet hade man kanske också kunnat se över en längre 

tidsperiod och kanske delat upp studien i flera femårsintervall. Detta för att få ett bredare 

perspektiv på hur marknaden av etiska fonder har utvecklats och presterat. Dock hade detta 

säkerligen också gjort att en större tidshorisont än 10 veckor behövts då informationen av 

fondernas avkastning är väldigt begränsad. 
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Bilaga 1 – Sharpediagram  
 

Denna figur visar den genomsnittliga Sharpe-kvoten för den samlade etiska portföljen för de 20 observerade 

kvartalen. Den andra linjen som finns i diagrammet visar Sharpe-kvoten för jämförelseindexet under samma 

tidsperiod. Som man kan se följer portföljen och index varandra ganska frekvent under den studerade fem-års 

perioden, där de etiska fonderna presterat något bättre i ”topparna”. 
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Bilaga 2- Skillnaden i Sharpekvot 

 

Tabellen visar alltså skillnaden i den genomsnittliga Sharpe-kvoten för de 20 kvartal som vi undersökt i studien. 

Tabellen visar den grunden av beräkningarna som är gjorda för figur 5.2. De gröna talen under ”skillnad” 

kolumnen representerar när de etiska fonerna presterat bättre än MSCI IMI index. De röda är när index slagit 

fonderna, och de blåa är när de prestera likvärdigt under ett kvartal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etisk 
fondportfölj 

MSCI IMI 
SWEDEN 

Skillnaden 

-1,04 -1,31 0,27 

-1,22 -1,39 0,17 

-1,60 -1,67 0,07 

-0,36 -0,22 -0,13 

2,43 1,97 0,46 

1,22 1,22 0,00 

0,59 0,57 0,02 

0,61 0,69 -0,08 

-0,21 -0,28 0,06 

0,90 0,72 0,18 

0,72 0,57 0,15 

-0,27 -0,26 0,00 

-0,23 -0,34 0,11 

-2,01 -1,81 -0,20 

0,73 0,65 0,08 

0,76 0,69 0,07 

-0,58 -0,65 0,07 

0,45 0,33 0,12 

0,24 0,26 -0,02 

0,68 0,67 0,00 
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Bilaga-3 Etiska fonder& förvaltare 

SPP  
Aktiefond Sverige Mänskliga rättigheter, Vapenproduktion samt Tobak 

Folksam LO  
Västfonden Tobak, Miljö, Mänskliga rättigheter samt Korruption 

Cliens  
Sverigefond B Vapen, Tobak, Alkohol samt Pornografi 

Öhman  
Etisk Index Sverige Tobak, Vapen, Alkohol samt Pornografi 

Folksam 
Tjänstemannafond Sverige  Tobak, Miljö, Mänskliga rättigheter, Korruption 

Folksam Lo  
Sverige Tobak, Miljö, Mänskliga rättigheter samt Korruption 

DNB  
Småbolagsfond A Alkohol, Krigsmaterial, Socialmässig hänsyn, God affärsetik 

Nordea 
Swedish Stars utd Miljö, Mänskliga rättigheter och Affärsetik 

DNB  
Sverigefond Alkohol, Tobak, Vapen, Mänskliga rättigheter 

Folksams  
Aktiefond Sverige Tobak, Miljö, Mänskliga, Korruption 

Skandia  
Cancerfonden Tobaksbolag 

Swedbank 

Robur 

Ethica Sverige MEGA Vapen, Krigsmaterial, Pornografi, Tobak, Alkohol samt Spel 

SEB  
Etiska Fond – Lux utd Vapen, Alkohol, Tobak, Pornografi 

Skandia  
Världsnaturfonden Miljö och mänskliga rättigheter 

Aktie-Ansvar  
Sverige Alkohol, Tobak, Försvar, Spel samt Pornografi 

SPP  
Aktiefond Sverige aktiv  Mänskliga rättigheter, Vapenproduktion samt Tobak 

Cliens  
Sverige A  Vapen, Tobak, Alkohol samt Pornografi  

Swedbank 

Robur  

Humanfond Vapen, Krigsmateria, Alkohol, Tobak, Spel och Pornografi. 

Cicero  
SRI Sverige Tobak, Sprit, Alkohol, Pornografi, Vapen samt Sprit.   

Cliens  
Mix fond Sverige  Pornografi, Tobak, Tobaksprodukter, Alkohol samt Spel 

DNB 
Sweden Micro Cap Alkohol, Krigsmaterial, Socialmässig hänsyn, God affärsetik 

SEB  
Stiftelsefond Sverige Vapen, Pornografi, alkohol, tobak samt spel 

Handelsbanken  
Sverige Index Criteria Krigsmaterial, Tobak, Alkohol samt Spel 

Swedbank  
Robur Ethica Sverige Vapen, Krigsmaterial, Alkohol, Tobak Spel och Pornografi 

Cliens  
Sverige C Vapen, Tobak, Alkohol samt Pornografi 

Nordea 
Swedish Stars icke-utd  Miljö, mänskliga rättigheter och Affärsetik 

Förvaltare          Fonder     Väljer bort 


