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Sammanfattning 

Titel: Etiska Index. Vad är priset på ett gott samvete? 

Datum: 2017-01-18 

Ämne: Kandidatuppsats i företagsekonomi 

Författare: Patrik Tuvinger & Tomas Sobka 

Handledare: Ogi Chun 

Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka om investeraren måste ge avkall på 

sina förväntningar på avkastning genom att investera på ansvarsfullt sätt. 

  

Teori: Uppsatsen utgår från den Effektiva marknads hypotesen genom den moderna 

portföljteorin för att göra det möjligt att testa om investeraren måste ge avkall på 

avkastningen när hänsyn till risk beaktas. För att mäta den riskjusterade 

avkastningen används Sharpekvoten, Modigliani-Modigliani (M2), Jensens 

alpha vilket ligger som grund för studiens resultat och slutsats.      

 

Metod: Studien är en kvantitativ undersökning med ett deduktivt angreppsätt då de 

valda teorierna bestämde vilken data som inhämtades. Utifrån dessa teorier 

utformades hypoteser som studien sen ämnade testa. Datainsamlingen 

inhämtades från Bloomberg. 

 

Slutsats: Studien kunde visa flera etiska index kunde visa en högre avkastning samtidigt 

som de hade en högre riskjusterad avkastning. Denna högre riskjusterad 

avkastning är inte statistiskt signifikant förutom några få marknader. Studien 

kunde även visa att de etiska indexen generellt visat ett lägre 𝛽 vilket kan tolkas 

som den systematiska risken är lägre. Detta samtidigt som tracking error/aktiv 

risk är högre och kan inte jämföras med exempelvis indexfonder. När hänsyn till 

den längre perioden togs var den aktiva risken i nivå med aktivt förvaltade 

fonder. Likt tidigare studier kan denna studie inte visa någon signifikant skillnad 

i den riskjusterade avkastningen men en högre risk. 

 

Nyckelord Effektiva marknads hypotesen, Modern portföljteori, etiska placeringar, 

Sharpekvot, Jensens alpha, Modigliani-Modigliani (M2), Beta, Tracking 

Error/Aktiv risk, riskjusterad avkastning, excess return, Standardavvikelse, t-

test, SRI, ESG, CSR, negativ screening, positiv screening. 



 

Abstract 

Title: Ethical Index. What is the price of a good conscience? 
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Aim:   The purpose of this study is to investigate whether an investor will have to s

 acrifice their expectations of return by investing in a responsible way. 

Theory:  The thesis is based on the efficient market hypothesis through the modern 

portfolio theory to make it possible to test whether the investor will have to 

sacrifice return after taking into account of the risk. To measure the risk-

adjusted return we used Sharpe ratio, the Modigliani-Modigliani (M2), Jensen's 

alpha, which later on is the basis for the study's results and conclusion. 

Method:  The study is a quantitative survey with a deductive approach where the selected 

theories determined what data is collected. Based on these theories we construct 

a hypothesis that this study later intended to test. Data was collected from 

Bloomberg. 

Conclusion:  The study shows that several ethical indexes have a higher return while at the 

same time showing a higher risk-adjusted return. This higher risk-adjusted 

return is not statistically significant except for a few of the measured markets. 

The study also shows that the ethical indexes generally have a lower 𝛽, which 

can be interpreted as a lower systematic risk. Meanwhile the tracking error / 

active risk is higher and the screened indexes therefore should not be compared 

with say, index funds. When taken into account the longer period active risk 

levels match actively managed funds. As in previous studies, this study did not 

show any significant difference in risk-adjusted returns but a higher risk. 

Keywords: Efficient market hypothesis, Modern portfolio theory, ethical investments, 

Sharpe Ratio, Jensen's alpha, Modigliani-Modigliani (M2), Beta, Tracking error, 

Active risk, risk-adjusted returns, Excess Return, Standard Deviation, SRI, ESG, 

CSR, negative screening, positive screening.  



 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

Inledning .......................................................................................................................... 1 
1.1 Bakgrund ............................................................................................................................ 1 
1.2 Problembakgrund ............................................................................................................... 3 
1.3 Problemformulering ........................................................................................................... 4 
1.4 Syfte ................................................................................................................................... 5 
1.5 Avgränsning ........................................................................................................................ 5 

Teori ................................................................................................................................. 6 
2.1 Effektiva marknader ........................................................................................................... 6 
2.2 Portföljteori ........................................................................................................................ 8 

2.2.1 CAPM ..................................................................................................................................... 9 
2.3 Statistiska mått ................................................................................................................. 10 

2.3.1 Beta ...................................................................................................................................... 10 
2.3.2 Standardavvikelse ................................................................................................................ 11 
2.3.3 Tracking Error (Aktiv Risk) .................................................................................................... 11 

2.4 Avkastningsmått ............................................................................................................... 11 
2.4.1 Jensen Alpha ........................................................................................................................ 11 
2.4.2 Sharpekvot ........................................................................................................................... 12 
2.4.3 Treynors kvot ....................................................................................................................... 13 
2.4.4 Modigliani-Modigliani (M2) ................................................................................................. 13 

2.5 Etiska investeringar (Begrepp) ........................................................................................... 14 
2.5.1 Enviromental Social Governance (ESG) ............................................................................... 14 
2.5.2 Sustainable Responsible Investments (SRI) ......................................................................... 15 
2.5.4 Negativ Screening ................................................................................................................ 15 
2.5.5 Positiv Screening .................................................................................................................. 15 

2.6 Tidigare forskning ............................................................................................................. 15 
2.7 Hypoteser ......................................................................................................................... 19 

Metod ............................................................................................................................ 20 
3.1 introduktion ..................................................................................................................... 20 
3.2 Vetenskapssyn .................................................................................................................. 20 
3.3 Val av metod .................................................................................................................... 20 
3.4 Angreppssätt .................................................................................................................... 21 
3.5 Datainsamling ................................................................................................................... 21 
3.6 Behandling av data ........................................................................................................... 22 

3.6.1 Logaritmisk avkastning ........................................................................................................ 22 
3.6.2 Observationernas frekvenser .............................................................................................. 22 
3.6.3 Räntebas .............................................................................................................................. 23 
3.6.4 Back-testing av index ........................................................................................................... 23 
3.6.5 T-Test ................................................................................................................................... 24 

3.7 Metodkritik ...................................................................................................................... 24 
3.8 Validitet ........................................................................................................................... 24 

Empiri ............................................................................................................................. 26 
4.1 Aktie Index (Equity Benchmark) ........................................................................................ 26 
4.2 Etiska Index ...................................................................................................................... 26 
4.3 Avkastning ........................................................................................................................ 26 

Resultat-Analys ............................................................................................................... 29 



 

5.1 ÖVERAVKASTNING (excess return) .................................................................................... 29 
5.1.1 Diskussion Hypotes 1 ........................................................................................................... 30 

5.2 Riskjusterad Avkastning .................................................................................................... 31 
5.2.1 Diskussion Hypotes 2.1 ........................................................................................................ 33 
5.2.2 Hypotes 2.2 .......................................................................................................................... 33 
5.2.2 Diskussion Hypotes 2.2 ........................................................................................................ 34 

5.3 Risk .................................................................................................................................. 35 
5.4 Avslutade diskussion ......................................................................................................... 36 

Slutsats ........................................................................................................................... 39 
6.1 Förslag till framtida forskning ............................................................................................ 39 

Litteraturförteckning ...................................................................................................... 40 

Bilagor ................................................................................................................................  
 



 1 

INLEDNING 

I inledningen presenterar vi den bakgrund och frågeställningar som ligger till grund för 

denna studie. Vi börjar med en bakgrund till den frågeställning denna studie kommer 

fokusera på och avslutar med en konkret frågeställning. 

 

1.1 BAKGRUND 

 

Fondsparande har varit en populär sparform i Sverige sedan i mitten av 1980-talet. Men den 

första fonden startades redan 1958 av bröderna Ragnar och Gösta Åhlén. De hade i sin tur 

hämtat inspirationen från USA där fondsparande hade vuxit kraftigt sedan 1940-talet.  

Intresset för fondsparande väcktes inte först 1978 då skattesparandet lanserades. Valen som 

privatperson hade var att spara i aktiefonder eller på bankbok. Först var avdragsrätten 20 

procent men ökades sen till 30 procent. 1984 ersattes skattesparandet av Allemanspar. Det var 

då Allemansfonderna startade och hela svenska folket fondsparare, det medförde också att 

många fick upp ögonen för hur viktigt det är att ha ett regelbundet sparande. Man upptäckte 

också att denna sparform också handlar om att stärka pensionen (Pettersson, et al., 2009). 

 

I allemansfonderna var avkastningen skattefri, även fast denna förmån togs bort 1990 lade 

Allemansfonderna grunden till svenskarnas fondsparande. I slutet av 1990-talet kom 

ytterligare en reform som gav valfriheten att själva bestämma hur hela eller delar av 

tjänstepensionen ska placeras och har bidragit till en markant ökning av det 

pensionsrelaterade fondsparandet. Med även premiepensionens införande år 2000 har bidragit 

kraftigt (Helgesson, 2009), 2015 uppgick den samlade fondförmögenheten i Sverige till ca 

3246 mdkr (Fondbolagensförening, 2016).  

 

Människan flyttar kontinuerligt gränserna för vad vår planet klarar av. Klimatförändringar, 

havsförsurning, brist på dricksvatten, miljöfarligt avfall, fattigdom men även 

arbetsförhållanden i tredje världen är bara några av människans ohållbara accelererande 

produktion -och konsumtionsmönster (Rockström, et al., 2009). 

Hur hanterar företagen det ökade kraven på ansvar? Det som nämns ovan skyndar på 

relevansen för företag att utveckla hållbara produkter och inte nedprioritera hållbarhet i 

utvecklingen av sina affärsstrategier (Rost, 2015). Hon menar också att det finns ett gap 

mellan företagens prioriteringar och vad som brådskande måste göras. Detta ställer krav på 
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fondbolag, kapitalförvaltare och andra större investerare att ta sitt ansvar och försöka påverka 

och ställa krav på företagen (Rost, 2015). 

 

Skandinavien ofta ses som världsledande inom CSR (Corporate Social Responsibility). Det 

som kan förenklat översättas till företagens samhällsansvar. Med det menas att företagen ska 

ta ansvar ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv. CSR ska inte vara något 

separat utan det ska vara integrerad i affärsmodellen om det ska bli naturligt (Strand, et al., 

2015). 

 

Nationalekonomen och pristagaren Milton Friedman skrev 1970 en kritisk artikel om CSR i 

New York Times. Han menade att ett förtags sociala ansvar är att producera och 

tillhandahålla tjänster som efterfrågas och leverera vinst. När vinsten optimeras maximeras 

samhällsnyttan. Han menar vidare att CSR arbete inte är förenligt med att maximera 

aktieägarvärde (Friedman, 1970).  

Det finns även nyare kritik mot CSR. Där menas det att CSR är svårdefinierat, är kärnenergi 

hållbart? Vissa forskare menar att kärnenergi är det bästa alternativet till energi utvunnet från 

fossila bränslen (Reich, 2008). Han menar vidare att de förändringar företagen gör är för att 

exempelvis sänka energiåtgången är inte för att det är mer hållbart utan för att det sänker 

kostnaden. Om företagen ska börja agera på hållbara värden behöver vi en stark demokrati 

som andas dessa värden och som reflekterar dessa i lagar och regler (Reich, 2008). 

 

De fonder som utgår från ansvarfulla investeringar i sin investeringsprocess kallas för SRI 

fonder (Sustainable and Responsible Investments). Den första SRI fonden startades 1971 och 

detta är därmed inget nytt på marknaden, men det var inte förrän 80-talet som SRI marknaden 

växte till en multi-miljardindustri. De sista åren har tillväxten i världen för SRI fonder varit 

hög. I slutet av 2014 stod SRI placeringar för 30,2 procent av det totala förvaltade kapitalet i 

världen, det kan jämföras med 2012-års siffror som var 21.5 procent. Det är en tillväxt på 61 

procent (Passant, et al., 2014). 

Det är viktigt att inse att definitionen av SRI är definierad av en investerare och speglar 

investerarens värderingar (Henningsen, 2002). Både negativa och positiva screeningar 

används för att antingen exkludera eller välja in företag. Nedan följder de vanliga kriterierna 

enligt (Henningsen, 2002). 
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 Anställdas välbefinnande och Mänskliga rättigheter: Att företaget erbjuder en rättvis 

och konkurrensmässig ersättning. Att man involverar anställda i beslutprocesserna. 

Jämställhet ända in i styrelserummen. 

 Produkter: Företaget producerar produkter till ett rimligt pris. Mer än fem procent av 

inkomsten får inte komma från tillverkning av vapen. Företaget får inte ha mer än fem 

procent från tobak och spel. Företaget lutar sig inte på onödig användning av 

djurförsök för att utveckla sina produkter. 

 Relation med Intressenter: Att ledningen uppmuntrar dialog med aktieägare. Företaget 

svarar positivt och ärligt på finansiella, sociala och miljömässiga frågor. 

 Samhällsansvar: Företaget investerar i det lokala samhället.  

 Miljö: Företaget satsar på hållbara produkter vilket speglas i produktutvecklingen och 

design. Företaget har tydlig policys för återvinnings program, företagsdesign, 

energiåtgång föroreningar och man producerar inte kärnenergi. 

 

Att det inte finns någon vedertagen definition av SRI märks och att det råder stora skillnader 

sammanfattar Paul Hawken i en rapport från 2004 om SRI. I den sammanfattade han alla 

innehav i olika SRI fonder i USA och kom fram till att över 90 procent av Fortune 500 bolag 

kunde återfinnas i SRI fonder. Några anmärkningsvärda välkända bolag är Wal-Mart 

(anställdas rättigheter) och Raytheon (vapen) dessa fanns i 33 respektive 12 SRI fonder 

(Hawken, 2004). 

1.2 PROBLEMBAKGRUND 

 

Enligt Modern Portföljteori som Markowitz utvecklade i början på 50-talet som beskriver hur 

en rationell investerare optimerar sin portfölj genom diversifiering för att uppnå en optimal 

portfölj så kommer investeraren inte att välja den etisk rensade portföljen om investeraren är 

rationell och det finns ett alternativ som har samma förväntat avkastning enligt Markowitz. 

Om en rationell investerare står inför två val av investeringar som har samma förväntade 

avkastning kommer den rationelle investeraren välja den portföljen som har lägst risk. 

(Markowitz, 1952). 

Redan 1972 i en studie av Maskowitz (1972) hävdade han att en etiskt (SRI) screenad portfölj 

kan prestera liknande eller till och med bättre än en portfölj som är inte är screenad. I en 

mycket senare studie (Derwall, et al., 2005) som fokuserade på det miljöeffektiva begreppet 

”eco-efficiency”. Med det menas det ekonomiska värdet företaget skapar relativt det avfall 
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som företaget genererar. Dem rankade företagen enligt “Innovest Strategic Value Advisors' 

corporate eco-efficiency score”. Därifrån skapade dem två aktieportföljer där den ena innehöll 

högt rankade och den andra lågt rankade enligt denna score. De kom fram till att den högt 

rankade hade en bättre avkastning än den lågt rankade.  

Eftersom dem olika etiska förhållningssätten skiljer sig från förvaltare till förvaltare samt att 

studien ska fokusera på vad den etiska screeningen har för påverkan på riskjusterad 

avkastning och aktiv risk har vi valt att studera hur etisk screenade index skiljer i riskjusterad 

avkastning och risk jämfört med sina orensade motsvarigheter. 

I takt med att efterfrågan på ansvarfulla produkter på den finansiella marknaden ökar 

introducerar fler och fler indexleverantörer etiska index. Dessa index använder sig av negativ 

screening då de utesluter helt bolag som blir underkända i screening-processen. När 

indexbolagen sätter samman ett etiskt index har man oftast ett så kallat moderindex som man 

utgår från, det kan vara ett index som innehåller de största företagen i en region exempelvis 

Europa eller USA.  

Det finns tidigare studier där man jämför avkastningen mellan etiskt screenade index och 

traditionella index. (Statman, 2006) Jämförde S&P 500 med fyra etiskt screenade index från 

olika leverantörer. Han upptäckte att det var stor skillnad mellan dem. Vissa hade en högre 

score på miljö (Environmental) och ett annat hade högre på (Corporate Governance). Överlag 

så presterade de etiskt screenade bättre än S&P 500 men avkastningen hade en hög 

korrelation, medan Tracking Error var anmärkningsvärt hög.  

En annan studie som (Schröder, 2005) gjorde 2005 där jämförde han den riskjusterade 

avkastningen mellan 29 etiskt screenade index med dem sina motsvarigheter. Sen jämförde 

han de med de mest signifikanta indexen. Han kom fram till att det inte är någon skillnad på 

den riskjusterade avkastningen mellan etiskt screenade index och de traditionella, men han 

såg en högre risk i de flesta jämfört med sina traditionella motsvarigheter. Han menade också 

att fördelen att jämför index och inte fonder är att hänsyn inte behöver tas till 

transaktionskostnader och förvaltarens skicklighet utan studien enbart kan fokusera på SRI. 

1.3 PROBLEMFORMULERING 

 

Finns det någon mätbar skillnad i riskjusterad avkastning och risk i ett etiskt screenade index 

jämfört med dess motsvarighet utan etisk screening? 
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1.4 SYFTE  

 

Syftet med denna studie är att undersöka om investeraren måste ge avkall på sina 

förväntningar på avkastning genom att investera på ansvarsfullt sätt.  

1.5 AVGRÄNSNING 

 

Vi har valt att använda index från de tre största indexleverantörerna på marknaden. Dessa är 

MSCI, S&P Dow Jones Indices och FTSE Russel. De index som vi har fokuserat på är 

utvecklade världsregioner som Globalindex, Europaindex, USA index, Japanindex men även 

Kanada och UK. Vi tittade även på små, mellan och storföretag i USA. Varför vi valde enbart 

dessa i USA är för att det inte finns liknade index i övriga regioner vid tidpunkten för denna 

studie. De som finns är det för kort historik för att göra en signifikant undersökning. För att 

kunna maximera antalet mätbara index och öka studiens reliabilitet så ligger fokus på 

tidsperioden 2010-12-31 till 2015-12-31. 
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TEORI 

En genomgång av de teorier som ligger till grund för denna studie, fokus ligger på teorin om 

effektiva marknader och portföljteorin. En genomgång av de statistiska mått som senare 

kommer ligga till grund för analyskapitlet återfinns även i detta kapitel. Vidare tas aktuell 

forskning på ämnet upp och avslutningsvis så presenterar vi de hypoteser som senare kommer 

prövas mot empirin i analyskapitlet. 

 

2.1 EFFEKTIVA MARKNADER 

 

Antagandet om effektiva marknader brukar tillskrivas Eugene F. Fama och hans flertal olika 

arbeten kring hur aktiemarknaden fungerar. I ett tidigt skede av sin forskning studerade Fama 

de problem som är associerade med att försöka förutspå marknaden och pekar främst ut 

analytiker, tekniska liksom de som granskar fundamentalvärde i aktier har problem att slå ett 

slumpmässigt urval. Enligt artikeln så karakteriseras aktiemarknaden av en så kallad 

”Random Walk” som gör det svårt att förutspå framtida marknadsrörelser (Fama, 1965-1974). 

Vidare menar artikelförfattaren att antalet analytiker som granskar aktiemarknaden är så stor 

att även om en tillgång på marknaden vore felprisad så skulle detta identifieras av 

analytikerkåren och den snabbt skulle återgå till ett marknadsmässigt korrekt värde. I en 

senare studie visar författarna att aktiemarknaden vid en splitt av en aktie anpassar sig snabbt, 

troligen ögonblickligen till det nya rådande förhållandet gällande framtida utdelningar och 

hävdar att det är svårt för en investerare eller förvaltare att öka avkastningen utan att besitta 

exempelvis insiderinformation. (Fama, et al., 1969). De tidigare studierna ligger till grund för 

teorin om effektiva marknader (Fama, 1970)”. I artikeln så väljer Fama att lyfta ett par 

påstående som är tecken på vad som kan anses vara tillräckliga marknadsomständigheter för 

att kunna definiera en kapitalmarknad som effektiv. Dessa är följande: 

 

 Inga transaktionskostnader vid handel av finansiella instrument 

 All information är tillgänglig alla aktörer samtidigt 

 Alla aktörer är överens om vilken inverkan ny information har på priset på en tillgång. 

 

Marknader i praktiken är såklart inte fullt lika friktionsfri som ovan beskrivet men detta anser 

Fama inte nödvändigtvis är ett tecken på att den inte är effektiv. Även vid situationer där det 

förekommer höga transaktionskostnader innebär det inte att prissättningen inte tar i beaktning 

all tillgängliga information vid den faktiskt transaktion, vidare så räcker det enligt Fama att ett 
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stor antal aktörer har information tillgänglig samtidigt och även om alla aktörer inte är 

överens om hur nya information skall påverka priset så är det av mindre betydelse så länge det 

inte går att påvisa att det finns aktör som kontinuerligt lyckas förutspå prissättningen på 

marknaden. När Fama väljer att testa sin teori så väljer han att dela in den i 3 olika nivåer. 

svag, mellan-stark och stark form. 

 

Svag form 

Enbart historiska priser och återkommande mönster prissätter tillgångar på marknaden, även 

om det enligt forskningen finns visst stöd för att aktier på marknaden handlas efter vissa 

mönster så är det så små samband så att vid den omfattande handeln som skulle krävas för att 

dra nytta av detta skulle medföra en så hög kostnad så den skulle med all säkerhet äta upp alla 

eventuella vinster, detta menar Fama är ett stöd för effektiva marknader. 

 

Mellanstark form 

I mellanstark form där priser förutsätts till fullo återspegla alla uppenbar publikt tillgänglig 

information visar också stöd för tesen om effektiva marknader menar Fama. Flera olika 

studier hänvisas till där man främst fokuserar på aktiesplittar i företag och hur prissättningen 

påverkas av detta och förväntningar på framtida utdelningar. Dessa visar att marknaden 

omgående justerar prissättningen. Även hänvisningar till studier där det framkommit att 

marknaden omgående justerar prissättningen på aktier i samband med kvartalsrapporter och 

bokslut. Detta menar Fama är ytterligare stöd gällande effektiva marknader. 

 

Stark form 

Teorins starka form där priser förutsätts återspegla all tillgänglig information anses främst 

vara en form av ”benchmark” som kan användas för att identifiera avvikelser från en helt 

perfekt marknad. Studiens indikationer på att enskilda grupper investerare har tillgång till 

enskild information före andra aktörer andra anses vara ett exempel på avvikelser från en helt 

effektiv marknad, även studier som hänvisar till situationer där så kallade Market-Makers, dvs 

enstaka aktiehandlare som jobbar direkt på börsgolvet och därmed har tillgång till stora 

orderböcker där de agerar både köpare och säljare pekar på att en stark form av 

marknadseffektivitet endast är något att sträva efter. Men då den starka formen enligt Fama är 

ett perfekt läge som i praktiken inte går att uppnå så anses detta inte vara ett hinder för teorin 

om effektiva marknader. 
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Antagandet om effektiva marknader i denna studie om etiska index.  

Ett antagande som denna studie gör är att förutsätta att de marknader och index som studeras 

förutsätts verkar på det som kan anses vara effektiva marknader efter Famas teori, det som 

dock inte är fastställt i denna studie är till vilken grad. Studiens geografiska täckning är bred 

och alla marknader kan inte antas vara lika effektiva utan kommer att behandlas som de ligger 

i en mellanstark form då fokus ligger på etablerade marknader. Lagstiftning kring olika 

marknader och länder kan antas skilja sig och därmed ha en inverkan på hur effektiv en 

marknad är (Bhattacharya & Daouk, 2002). 

Eftersom vi i denna studie studerar index på etablerade marknader och inte på 

tillväxtmarknader gör vi antagandet att marknaden är effektiv som tidigare nämnts i en 

mellanstark form. Samtidigt så är teorin om effektiva marknader en teori som till stor del 

bygger på antagandet om en enskild investerare inte har möjlighet att slå marknaden och 

därmed är marknaden effektiv, detta antagande förutsätter att en investerare eller förvaltare 

antar en aktiv roll i sitt deltagande på marknaden. Då denna studie studerar index som är 

något som närmast ligger en passiv investeringsform där det inte finns ett aktivt deltagande 

från en enskild eller flera aktörer så är antagandet om en effektiv marknad mer en 

förutsättning som denna studie vilar på mer än en teori som kommer prövas.  

2.2 PORTFÖLJTEORI 

 

Modern portföljteori tillskrivs främst Harry M. Markowitz och hans arbeta i början på 50-

talet. I sin artikel menade Markowitz att det finns en optimal portfölj som är diversifierad och 

därmed kan ge en högre riskjusterad avkastning än en enskild aktie (Markowitz, 1952). 

Teorin gör vidare antagandet att när en investerare väljer mellan 2 olika portföljer kommer 

investeraren att välja den portföljen som har högst riskjusterad avkastning och därmed lägst 

risk(varians). Med detta antagande anser man att det finns en portföljsammansättning som ger 

en högre avkastning kontra risk än vad de enskilda tillgångarna i portföljen skulle kunna 

prestera var för sig. Teorin menar att enskilda tillgångar/aktier inte skall värderas enskilt utan 

skall ses som en del av en portfölj och vilket bidrag den ger till just den portföljen. Genom att 

bygga upp en portfölj där tillgångarna har en låg samvarians så uppnår man en högre 

riskjusterad avkastning. Den frågan som denna studie ämnar behandla är skillnader mellan en 

ren marknadsportfölj d.v.s. en portfölj uppbyggd av alla tillgångar på den aktuella marknaden 

eller börsen och jämföra den med en portfölj som är sammansatt av tillgångar som är etiskt 

screenade. Genom att rensa portföljen på tillgångar som inte anses godkända i det etiska 
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universumet skapas en portfölj av tillgångar som inte återspeglar hela marknaden, givetvis en 

självklarhet och en förutsättning för existensen av den etiska portföljen.  Den mest uppenbara 

skillnaden mellan en etiskt screenad portfölj och en portfölj som är byggd efter portföljteorin 

är att den etiska portföljen inte på samma sätt tar i beaktning den risken eller samvarians 

mellan tillgångar som en portfölj som följer den traditionella portföljteorin gör. Detta innebär 

dock inte att SRI och portföljteori alltid är två motsatta strategier, hållbarhet kan ibland ses 

som extra immateriell avkastning i vissa bolag och för vissa investerare (Peylo, 2012). Det 

finns även förslag på hur hållbarhet och SRI skall integreras i portföljteorin och indikationer 

på att investerare inte behöver ge avkall på avkastning enbart för att de väljer en SRI 

optimerad portfölj (Peylo, 2012). 

 

2.2.1 CAPM 

 

Den i finansiella sammanhang en av de mest använda och vanligaste modellen som bygger på 

Markowitz portföljteori (Markowitz, 1952) för att beräkna risk kontra förväntningar på 

avkastning heter Capital Asset Pricing Model. Modellen som historiskt brukar tillskrivas 

arbetet av (Sharpe, 1964; Lintner, 1965; Mossin, 1966) men även opublicerat arbete av 

Treynor (Treynor, 1962) och i vanliga fall förkortat till CAPM. Modellen används som en 

grund för att beräkna den förväntade avkastningen på en aktie och/eller en grupp aktier. 

Modellen används för att kunna beräkna en förväntad avkastning på varje aktie och därmed 

kunna avgöra om en enskild aktie ger den avkastningen som förväntas när en investerar tagit i 

beaktning aktiens varians. Som de flesta teoretiska modellerna i finansiell ekonomin så görs 

det ett antal antagande om marknaden och dess aktörer. Alla investerare förväntas och antas 

vara följande: 

1. Riskaverta och förväntade maximera sin förmögenhet. 

2. Alla investerare har identiska beslutshorisonter och homogena förväntningar gällande 

investeringsmöjligheter.  

3. Alla förväntas välja ut portföljer enbart baserat på förväntad avkastning och eventuell 

varians på avkastningen. 

4. Alla transaktionskostnader och skatter är 0. 

5. Alla tillgångar är oändligt delbara. 

Som en av dem mer framstående och erkända modellerna inom finansiering har den prövats 

vid otaliga tillfällen och fått utstå en del kritik. Harry M. Markowitz menar att modellen gör 

för många antaganden som i verkligheten inte är hållbara. Främst väljer man att peka på 
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antagandet om att det finns en möjlighet för alla investerare att låna obegränsat med kapital 

till riskfri ränta, och även att det finns en möjlighet för alla investerare att ta korta positioner i 

obegränsad omfattning. Dessa antaganden anses avvika i så stor grad från den verklighet som 

modellen påstår återspegla att författaren inte anser inte att detta kan uteslutas (Markowitz, 

2005). Detta till trots så består CAPM som en av de mest använda modellerna inom finansiell 

teori.  

 

CAPM 

𝐸(𝑅𝑖) = 𝑅𝑓 + 𝛽𝑖[𝐸(𝑅𝑀) − 𝑅𝑓] 

𝑅𝑓  = riskfri avkastning 

𝛽𝑖  = betavärde tillgång i mot marknadsportfölj M 

𝐸(𝑅𝑀)  = förväntad avkastning marknadsportfölj M 

2.3 STATISTISKA MÅTT 

 

2.3.1 BETA 

 

Den grekiska bokstaven 𝛽 ligger som grund i den teoretiska modellen kring CAPM, Treynors 

kvot med flera. 𝛽 antas anta ett värde som är större än 0 i det flesta fall men kan i vissa fall 

även anta ett negativt värde och som ligger till grund för uträkningen av den förväntade 

avkastningen på en aktie. Vid ett 𝛽 på 1 så förutsätts den mätta tillgången/portföljen röra sig 

jämt med den underliggande marknaden/jämförda marknaden, ett värde <1 så är svängningen 

i den uppmätte tillgången lägre än marknaden, ett värde >1 anger att den tillgången varierar 

mer än den underliggande marknaden. Ett högre beta anger således en högre risk och varians 

än den underliggande marknaden som den mäts mot.  

 

Beta 

𝛽𝑝 =
𝐶𝑜𝑣(𝑟𝑝, 𝑟𝑚)

𝜎2(𝑟𝑚
 

𝐶𝑜𝑣(𝑟𝑝, 𝑟𝑚) = tillgångens samvariation med marknadsportföljen 

𝜎2(𝑟𝑚) = variansen i marknadsportföljens avkastning 
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2.3.2 STANDARDAVVIKELSE 

 

Standardavvikelsen anger hur mycket de olika värden skiljer sig från medelvärdet. 

 

Måttet är en grundsten ibland annat Sharpekvoten. 

 

Standardavvikelse 

𝜎 = √
∑(𝑥 − �̅�)2

𝑛 − 1
 

 

2.3.3 TRACKING ERROR (AKTIV RISK) 

 

Tracking Error (TE) är standardavvikelsen på den relativa avkastningen. TE är det viktigaste 

måttet på risk i en portfölj (Ching-Ping, et al., 2015). Presenteras både som realiserad risk 

samt som prognoserad i samband med portföljoptimering.  

 

Tracking error 

TEp =  σ(Rp − RB) 

𝑅𝑝 = avkastning portfölj P  

𝑅𝐵 = avkastning benchmarkportfölj B 

 

2.4 AVKASTNINGSMÅTT 

 

2.4.1 JENSEN ALPHA 

  

Jensens Alpha har fått sitt namn efter Michael Jensen som i sin artikel från 1967 utvärderade 

hur fonder hade avkastat under en längre tidshorisont. Måttet är främst användbart för att få 

en uppfattning om en portföljförvaltare har lyckas leverera en överavkastning utöver vad som 

kan antas vara ren slump. I sin artikel kom Jensen fram till att av de 115 granskade fonderna 

var det ingen som lyckades förutspå framtida prissättning och därmed kunna generera en 

högre avkastning än vad som kunde förväntas av fonderna givet deras risk. 

Efter eventuella kostnader för ”research” och andra kostnader lyckades ingen av förvaltarna 

att leverera en högre avkastning än ”buy the market and hold policy” (Jensen, 1967). 

Om det var något Jensen tryckte på i sin ursprungliga artikel menade han att det vara en större 
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chans att dem olika fonderna och portföljerna levererade ett resultat som var lägre än vad som 

kunde förväntas givet deras risk än vad ett slumpmässigt urval kunde åstadkomma.  

Jensens Alpha 

αp =  Rp
̅̅̅̅ − [Rf +  βp(RM

̅̅ ̅̅ − Rf)] 

𝑅𝑝
̅̅̅̅  = förväntad avkastning portfölj  

𝑅𝑓 = riskfri avkastning 

𝛽𝑝 = beta mot marknadsportfölj M 

𝑅𝑀
̅̅ ̅̅  = förväntad avkastning marknadsportfölj M 

 

2.4.2 SHARPEKVOT 

 

Sharpekvoten är en kvot namngiven efter William F. Sharpe och används för att mäta en 

riskjusterad avkastning mellan 2 eller fler olika portföljer. Det är en kvot som gör det enklare 

att rangordna dem olika portföljerna som avses mätas rensat på dess risk. (Sharpe, 1966). 

 

Sharpekvot  

𝑆𝑝 =  
𝑅𝑝 − 𝑅𝑓

𝜎𝑝
 

𝑅𝑝 = logaritmisk medelavkastning på årsbasis 

𝑅𝑓 = riskfri avkastning 

𝜎𝑝 = standardavvikelsen på logaritmisk avkastning 

 

Allt annat lika som kommer en portfölj med en högre standardavvikelse kräva en högre 

avkastning för att resultera i samma kvotvärde. Teorins och kvotens utformning menar att 2 

mätbara och jämförbara portföljer som uppvisar samma kvotvärde kommer ha en jämförbar 

riskjusterad avkastning. Sharpekvoten kommer dock inte ge en förklaring till hur hög risk de 

olika portföljerna har, detta betyder att 2 olika portföljer kan ha skilda risknivåer 

(standardavvikelse) och därmed en avvikande absolut avkastning men inneha samma 

Sharpekvot. I en studie från 1997 (Hodges, et al., 1997) visade att Sharpekvoten förändras 

drastiskt om den mäts över en längre tidsperiod där olika typer av tillgångsklasser gynnas 

olika mycket beroende av hur lång tid man behåller portföljen. Studien pekar på att portföljer 
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med mindre bolag uppnår sin topp i Sharpekvot med en placering/investeringshorisont på 6 

år, motsvarande högsta sharpekvot för en portfölj av större bolag uppnås efter 11 år och 

motsvarande mått för en portfölj bestående av endast obligationer uppnås först efter ett 

innehav i 50 år. Obligationsportföljen är även den som uppnår högst sharpekvot följt av 

portföljen av stora bolag och avslutningsvis små bolag. Detta får ses som delvis en produkt av 

måttets utformning där en tillgångsportfölj med en hög standardavvikelse kommer på sikt 

”straffas” för sina stora svängningar.  

 

2.4.3 TREYNORS KVOT 

 

Jack L. Treynor är författaren till kvoten som bär hans namn. Treynor är även en av 

upphovsmännen bakom CAPM tillsammans med bl.a. Sharpe och likt Sharpe kvoten är 

Treynors kvot en kvot som kan använda för att ranka flera olika tillgångar/portföljer gentemot 

varandra. (Treynor, 1965). 

Den väsentliga skillnaden från Sharpekvoten är att det inte är standardavvikelsen som 

används för att få fram kvoten utan att det är portföljens/tillgångens beta som användas istället 

för standardavvikelsen. 

 

Treynors kvot 

 

𝑇 =
𝑟𝑝 − 𝑟𝑓

𝛽𝑝
 

𝑟𝑝 = tillgångens avkastning 

𝑟𝑓 = riskfri ränta 

𝛽𝑝 = tillgångens betavärde 

 

 

2.4.4 MODIGLIANI-MODIGLIANI (M2) 

 

M2 är ett mått som är framtaget främst för att en mer lättolkad bild av den riskjusterade 

avkastningen. Där bland annat Sharpes och Treynors Kvot är just kvoter och kan därmed 

anklagats för att vara diffusa och i vissa fall svåra att tolka. M2 är ett absolut mått på 

avkastning och kan ses som en vidareutveckling på Sharpe-kvoten (Coleman & Siegel, 1999).   

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Jack_L._Treynor
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M2 

𝑀2 = 𝑆𝑝 ∙ 𝜎𝑀 + 𝑟𝑓 

𝑆𝑝 = portföljens Sharpekvot 

𝜎𝑀 = marknadens standardavvikelse 

𝑟𝑓 = riskfri ränta 

 

2.5 ETISKA INVESTERINGAR (BEGREPP) 

 

Detta avsnitt ligger under Teoridelen i denna uppsats då det är ett av de centrala begreppen 

denna studie bygger på. Även om det enligt traditionell definition inte är frågan om någon 

teori så är det av betydande vikt för denna studie och en kort genomgång av dessa är 

avgörande för studiens kvalité. 

 

Marknaden för ansvarfulla investeringar växer så det knakar, som nämndes tidigare växte 

marknaden med 61 procent mellan 2012–2014 (Passant, et al., 2014). Men överraskande nog 

finns det ingen allmän definition vad ansvarsfulla och hållbara investeringar är ”SRI” (Berry 

& Junkus, 2013). De skillnader mellan exempelvis USA och EU menar forskare kan bero på 

vilken roll som regeringarna spelar samt vilket förhållningsätt allmänheten har till hållbarhet 

(Bengtsson, 2008). 

 

2.5.1 ENVIROMENTAL SOCIAL GOVERNANCE (ESG) 

 

I miljökriterierna (ESG) tittar man på hur företagens energianvändning, sophantering, 

avfallshantering påverkar miljön genom föroreningar och hur deras resursplanering ser ut.  

I de sociala kriterierna (ESG) ser man över företaget affärsrelationer med t.ex. leverantörer 

och andra intressenter. Detta för att se om dessa står för samma värderingar som företaget 

påstår sig att stå för. Här tittar man också på vilka arbetsförhållanden som de anställda har och 

hur man ställer sig till deras hälsa och säkerhet. Förtagets bidrag till samhället bedöms även. 

När man bedömer bolagsstyrningen (ESG) tittar man på om företaget har en god affärsetik, 

hur styrelsen är sammansatt och hur arvoden ser ut. Hänsyn tas även till hur ägar och 

kapitalstrukturen ser ut. Lönerna ska vara rimliga på ledande positioner. Det ska även 

användas transparanta och korrekta redovisningsmetoder. Det ska även finnas en intern 

kontroll som är trovärdig 
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Genom att implementera dessa kriterier i sin investeringsprocess som ligger till grund för 

portföljkonstruktionen kan investerare identifiera ansvarsfulla företag och förbättra 

hållbarheten på sina investeringar. Aktiva ägare kan sen uppmärksamma och försöka påverka 

bolagsstyrningen att förändra hur verksamheten bedrivs. 

 

2.5.2 SUSTAINABLE RESPONSIBLE INVESTMENTS (SRI) 

 

Bygger till stor del på det som ESG bygger på. En stor skillnad är att SRI strategier mer 

använder sig av negativ screening än vad ESG strategier gör. Båda strategierna utesluter 

företag men SRI gör det i en större utsträckning. Här utesluter man hela sektorer och 

branscher som exempelvis spel, tobak, pornografi, vapen med flera. 

 

2.5.4 NEGATIV SCREENING 

 

Menas att man helt utesluter företag eller hela sektorer som aldrig kan bli föremål för en 

investering med etiska kriterier. Exempelvis vapen, tobak och pornografi är branscher som 

anses ligga bortom det som skulle kunna anses som etiskt. De index som denna studie ämnar 

undersöka utgår från en negativ screening även fast vissa indexleverantörer för en dialog med 

företagen för att förbättra deras ESG score.   

 

2.5.5 POSITIV SCREENING 

 

Positiv screening arbetar man med en dialog med förtagen och försöka påverka bolaget och 

dess förhållning till CSR. Här investerar man i bolag som har ett tydligt, ansvarfullt och 

hållbart förhållningssätt. Företagen har exempel en tydlig hållbarhetsredovisning där det 

framgår hur de arbetar för framtida generationer och för mänskliga rättigheter. 

 

2.6 TIDIGARE FORSKNING 

 

Flera av de tidiga studier kring området SRI har pekat på att det finns mätbara skillnader 

mellan att investera SRI baserat kontra att investera mer brett utan de restriktioner som SRI 

medför. Detta är något som senare studier inte riktigt kunnat ge stöd till där flera studier visat 

att det tvärt emot vad tidigare forskning pekat på inte finns nå mätbara skillnader i exempelvis 

avkastning eller risk i SRI baserade investeringar. Den stora majoriteten av de tidigare 

studierna har främst fokuserat på fondbaserat sparande. Vår studie skiljer sig från många av 
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de tidigare studierna i att den väljer att fokusera på index något som gör att vissa 

återkommande kring fonder kan undvikas, främst frågeställningar kring transaktionskostnader 

och avgiftsstruktur. Detta till trots så vore det fel att inte även inkludera denna typ av studier i 

vår genomgång av tidigare forskning i ämnet. 

 

I en studie av Bello (2005) där författaren jämför 42 SRI fonder och matchar varje SRI fond 

mot 2 stycken slumpmässigt utvalda fonder av likvärdig storlek så framkommer det att SRI 

fonderna inte har någon mätbar skillnad i sin diversifiering och därmed framkom det ingen 

mätbar skillnad i den faktiska avkastningen mellan fonderna. Samma studie visade även att 

SRI fonder på flera mätbara punkter inte skiljde sig från motsvarande vanliga fonder. 

Författaren menade även att trots ett smalare investeringsutrymme så verkade inte SRI 

fonderna lida av någon form av diversifieringsproblematik som exempelvis ett eller flera 

innehav i mindre och därmed illikvida bolag. Studien kunde dock peka på att exempelvis 

Sharpekvoten var mätbart högre för SRI fonder än för de vanliga fonderna i samma studie, 

dock så kunde inte samma samband styrkas med bl.a. Jensens 𝛼.  

En studie från 2014 (Humphrey & Tan) studerar författarna om det fanns något mätbar 

skillnad mellan investeringar screenade för SRI kontra icke screenade portföljer, något som 

studien inte kunde styrka. Det som skiljer denna studie från exempelvis (Bello, 2005) var att 

den inte utgick från fonder utan istället byggde upp olika screenade portföljer som den sedan 

jämförde med portföljer som inte var screenade. På detta sätt kunde författarna bortse från de 

problem som i vanliga fall är behäftade till fonder och dess förvaltning. Sammas studie kunde 

inte peka på skillnader mellan avkastning i portföljer som var negativt eller positivt screenade. 

Det finns även exempel på studier som pekar på vikten av hur en fond eller portfölj är 

screenad och att det kan ha ett direkt avgörande på om det har en påverka på den riskjusterade 

avkastningen. I sin studie från 2014 visar (Capelle-Blancard & Monjon) att det är främst i det 

fallen en screening utesluter s.k. sin-stocks och därmed tillämpar en sektorbaserad screening 

som det har en negativ inverkan på den riskjusterade avkastningen. Samma studie pekar även 

på att de ”best in class” fonderna som studie tar upp har en riskjusterad avkastning som är 

jämförbar med vanliga fonder, dock poängterar författarna att dessa inte skiljer sig nämnvärt 

från de vanliga fonderna när det gäller dess innehav. En studie av (Schröder, 2005) där han 

jämförde 29 olika SRI screenade index mot sina orensade ursprungsindex. Han menade som 

vi var inne på tidigare att det är en fördel att jämföra indexen i stället för fonder för att man 

kan fokusera på SRI och utesluta transaktionskostnader och förvaltarens skicklighet. I denna 
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studie ställde han tre frågor. 

1. Är det någon skillnad på avkastningen på etiskt rensat index än sina orensade 

motsvarigheter? 

2. Har etiska rensade index samma risk som sina orensade motsvarigheter? 

3. Kan etiska index replikeras med hjälp av sina orensade motsvarigheter? 

För att mäta den riskjusterade avkastningen använde han sig av Sharpkvoten (Sharpe, 1964). 

Han fann att 17 av 29 index hade en högre överavkastning (excess return) avkastning över 

riskfri placering. Men Schröder menade att det kunde bero på effekten av en högre risk och 

därför är det nödvändigt att titta på den riskjusterade avkastningen.  

Den relativa avkastningen för SRI indexen förklarades av att räkna ut Jensens 𝛼. För att 

jämföra risken mellan de olika alternativen använde han betakoefficienten. Schröder kom 

fram till att genom att mäta dessa parametrar kunde han inte visa att SRI rensade index varken 

gav en över eller under avkastning. Detta fann han intressant eftersom ett etisk screenat index 

leder till en minskning i investeringsuniversumet vilket ska enligt portföljteorin leda till en 

lägre riskjusterad avkastning. Det visade sig inte vara fallet i Schröders studie, 9 av de 29 

indexen hade i genomsnitt samma risk och avkastningen som sina icke rensade 

motsvarigheter. 

2.6.1 TRACKING ERROR – AKTIV RISK 

 

Risken i en portfölj kan mätas genom att räkna standardavvikelsen på portföljens avkastning. 

För investerare som mäts enbart på den absoluta avkastningen är detta ett användbart mått 

(Vardharaj, et al., 2004). För den portföljförvaltare som mäts mot ett jämförelseindex är detta 

mått mindre användbart eftersom det inte mäter risken jämfört med portföljens 

jämförelseindex. Ett bättre sätt att mäta detta är mäta dispersionen i den relativa avkastningen 

mellan portföljen och jämförelseindex (Ching-Ping, et al., 2015).  

Detta mått kallas för Tracking Error, vilket är standardavvikelsen på skillnaden på den aktiva 

avkastningen. I den studie som (Vardharaj, Fabozzi, & Jones, 2004) menade att en aktivt 

förvaltad fond bör ha en tracking error mellan fem och 10 procent medan en ”enhanced” 

indexfond, en fond som kombinerar en indexportfölj med en aktiv portfölj ha omkring 2 

procent tracking error. En ren index fond kommer ha omkring noll tracking error.  

Författarna av artikeln diskuterade även att många studier har undersökt relationen mellan 

tracking error och antal bolag i portföljen, och att forskare fann att 15 till 20 bolag behövs för 
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att eliminera den risk som inte är systematisk i en portfölj. Desto mer bolag som tas in som är 

med i jämförelseindex i portföljen desto mer sjunker tracking error. Denna relation fann även 

(Evans & Archer, 1968).  

Vad säger tracking error egentligen? Låt oss säga att en portföljs förväntade tracking error är 

2 procent, är antagandet att portföljens avkastning två tredjedelar av tiden hamna mellan -2 

till 2 procent ifrån jämförelseindexets avkastning (Vardharaj, et al., 2004). 

Det finns även indikationer på att volatiliteten påverkar tracking error, högre volatilitet 

generar högre tracking error (Vardharaj, et al., 2004). 

Dem menade likt (Schröder, 2005) att ett 𝛽 under 1.0 har mindre systematisk risk än en 

portfölj som har över 1.0. Men för att klargöra relationen mellan beta och tracking error ökar 

tracking error både när 𝛽 faller under eller hamnar över 1. I de flesta fall ökar tracking error 

när beta skiljer sig från marknadens beta som är 1. 

 

2.6.2 INTENSITET I SCREENING 

 

I en artikel av Barnett & Salomon (2006) testade författaren en av sina teser hur intensiteten i 

den etiska rensningen påverkade avkastningen, en av hypoteserna undersökte hur just detta 

påverkade den riskjusterade avkastningen. Utgångspunkten i testet var att de använde tolv 

olika typer av etiska screenings som ”The Social Investment Forum” har listat. De som 

angavs som lämpliga screening-faktorer var följande utan inbördes ordning, alkohol, tobak, 

spel, försvarsvapen, djurförsök produkt/service kvalité, miljö, mänskliga rättigheter, 

anställningstrygghet, arbetsplats miljö, ansvarstagande i samhället och samhällsrelationer. Till 

dessa hänvisade dem när dem menade hur många etiska screenings processer som en fond 

använde. Författarna fann det intressant att dem inte fann någon linjär relation mellan hur 

många etiska faktorer som uteslöts och avkastningen. Testet visade att den riskjusterade 

avkastningen först tenderade att minska till ett minimum där 7 etiska faktorer användes men 

ökade successivt till 12. Noterbart är att avkastningen inte återhämtade sig till den nivå som 

enbart 1 etisk faktor användes av de 12 möjliga. 
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2.7 HYPOTESER 

 

Denna studie kommer att pröva 2 stycken hypoteser som ligger till grund för att kunna avgöra 

om investeraren måste ge avkall på sin förväntade avkastning genom att investera etiskt. 

 

Hypotes 1 

 

Finns det en signifikant skillnad i överavkastning mellan SRI Indexen och dess orensade 

motsvarigheter. 

 

Hypotes 2 

 

Finns det en mätbar skillnad i riskjusterad avkastning mellan SRI indexen och dess orensade 

motsvarigheter. 

 

Delhypotes 1: Skiljer sig M2 från marknadsportföljens avkastning. 

Delhypotes 2: Skiljer sig Jensens-𝛼 från 0.  
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METOD  

Metodkapitlet kommer att fokusera på valet av metod som kommer ligga till grund för denna 

studie och de val som görs kring datainsamling och behandling av den. Det kommer även en 

redogörelse för det valda angreppsättet. 

 

 

3.1 INTRODUKTION  

 

Innan valet av vilken metod som kommer att användas är det viktigt att tänka på fem saker. 

För det första: Kan man välja viken metod även fast forskningsstrategin är starkt förknippad 

till en viss metod. För det andra har de olika metoderna olika svaga och starka sidor. För det 

tredje ska beslutet vara användbart. För det fjärde är inte en metod naturligt bättre än en annan 

och för det femte kan man använda en kombination av metoderna (Denscombe, 2014). 

3.2 VETENSKAPSSYN  

 

Uppsatsen har ett positivistiskt synsätt då vi kommer att hantera och tolka stora mängder av 

data. För att kunna göra detta och testa våra hypoteser behöver vi vara objektiva, analytiska 

och strukturerade när vi behandlar och mäter våra resultat. Detta i motsats till fenomenologi 

som betonar motsatsen (Denscombe, 2014, p. 109).  

3.3 VAL AV METOD 

 

Enligt Edmondson och McManus (2007) ska valet av ansats kvantitativ eller kvalitativ bero 

på vilka frågor som driver forskningsprojektet, vilka tidigare arbeten som gjorts, vilken design 

studien ska ha och vilka frågor och svar som forskarna vill få ut av studien (Johnston, 2014). 

I den senaste forskning debatteras det om lämpligheten att kombinera kvalitativa och 

kvantitativa metoder (Hybrid ansats) i samma forskningsprojekt.  Frågor som det funderas 

över är om dessa metoder undersöker samma fenomen? Är filosofiskt konsekventa?  Om det 

är paradigmen som rimligtvis kan integreras i en studie? (Edmondson & McManus, 2007).  

 

Undersökningen ämnar studera om etik kostar. Måste investeraren avstå avkastning samtidigt 

som investeraren måste leva med en högre risk? För att kunna undersöka detta kommer 

undersökningen att studera avkastningsserier mellan den etiska portföljen och dess orensade 

motsvarigheter som får representera marknadsportföljen. Denna undersökning följer den 

kvantitativa ansatsen. Kvantitativa metoden förknippas med siffror och forskningsstrategier 
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som surveyundersökningar, experiment och metoder som frågeformulär och observationer 

(Denscombe, 2014). Med en kvantitativ metod eftersöker man statistiska, kvantifierbara 

resultat. Nackdel med kvantitativ metod är att resultaten kan presenteras på ett sätt som 

vilseleder läsaren (Denscombe, 2014).  

 

Kvalitativ forskning innebär att forskaren är induktivt öppen för det okända samtidigt som 

forskaren försöker nå en djupare kunskap om sociala relationer (Kaczynski, et al., 2014). 

Kvalitativ metod använder ord och visuella bilder istället för siffror. Kvalitativ metod används 

främst med forskningsstrategier som etnografi, fenomenologi och grundad teori och använder 

metoder som intervjuer, dokument och observation (Denscombe, 2014). Nackdelar med 

kvalitativ forskning är att den inte är så precis och nära kopplad till forskaren, oftast lever 

forskaren i den verklighet som ska undersökas. Förklaringarna kan bli förenklade och 

analysen tar längre tid (Denscombe, 2014). 

3.4 ANGREPPSSÄTT 

 

Enligt (Walshaw, 2012) är datainsamling, teoritillämpning och analys en cirkulär process. 

Hon menar att data väljer teori och teori väljer data. Därför är det viktigt att särskilja på om 

det är den induktiv eller en deduktiv process (Saunders, et al., 2009). Det finns många artiklar 

som hävdar att induktiv ansats är en utbredd forskningsmetod men det finns större bevis på att 

forskningen mer utgår från förutfattade meningar och då är den mer deduktiva i sin natur 

(Johnston, 2014). 

Deduktiv metod är den klassiska metoden där man utgår från en modell eller en teori och 

utifrån den formar man sina hypoteser som sen testas mot verkligheten via observationer. 

Induktiv metod börjar i andra ändan nämligen med observationer i verkligheten till en 

teoretisk referensram. En kombination av dem båda kallas för abduktion (Wiedersheim-Paul 

& Eriksson, 1991). Analysen i denna studie bygger på sekundärdata som inhämtas och 

analyseras för att testa de teorier som författarna har valt och därmed kan denna studie tolkas 

som strakt deduktiv. Deduktiv metod är också start förknippad med den kvantitativa metoden. 

3.5 DATAINSAMLING 

 

Författarna i denna studie har valt dem största och viktigaste indexleverantören med 

inspiration från vilka (Schröder, 2005) använde i sin studie. De olika indexens faktablad har 

hämtats från de olika indexleverantörers hemsidor och analyserats för att klargöra vilket 
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investeringsuniversum som det etiskt rensade indexet har utgått ifrån. Detta för att klargöra att 

författarna kan genomföra den undersökning som studien ämnar. 

Data hämtas i huvudsak från Bloomberg L.P. men även från indexleverantörernas hemsidor 

för att vid ett senare skede kunna valideras mot siffror från Bloomberg. De data som hämtas 

är all tillgänglig historik, det innebär att det kan skiljas sig från indexens startdatum och ha en 

längre historik vilket betyder att dem har bakvaliderats av indexleverantören. Startdatum för 

de orensade alternativen valdes samma datum som det fanns historik på det etiska. 

3.6 BEHANDLING AV DATA 

 

De data som hämtades var indexens indexvärden som vi sen räknade ut avkastningen på. All 

avkastning i denna undersökning bygger på månatliga indexdata där vi räknade ut den 

logaritmiska avkastningen jämfört med månaden innan. 

 

3.6.1 LOGARITMISK AVKASTNING 

 

Genom att beräkna avkastningen på ett värdepapper under en vis period som skillnaden 

mellan den naturliga logaritmen på priset i slutet av perioden mot den naturliga logaritmen på 

priset i början av perioden kallas för logaritmisk avkastning. Denna metod är vanlig inom 

finans även fast dess avkastning skiljer sig från den faktiska avkastningen (Hudson & 

Gregoriou, 2015). Det finns några fördelar med logaritmisk avkastning gentemot enkel 

avkastning och en av dessa är att om priset på en tillgång följer den Geometriska Brownska 

rörelsen, något som är ett vanligt antagande inom finans, exempelvis Black and Scholes 

optionsvärderings modell gör detta antagande. Då är den logaritmiska avkastningen 

normalfördelad (Hudson & Gregoriou, 2015). I en studie av Platen & Rendek (2008) visade 

dem att logaritmisk avkastning på ett brett index över en längre tid är student-t fördelat enlig 4 

frihetsgrader. 

 

3.6.2 OBSERVATIONERNAS FREKVENSER 

 

I beräkning av avkastningen utgick studien från månatliga dataserier vilket är det samma som 

Morningstar använder när dem räknar ut Sharpekvoten. 

Även i beräkningen av 𝛽-värdet använde studien sig av månadsdata då det tar bort en del brus 

och ger en jämnare avkastning samt att det är närmare den placeringshorisont som index har. 

Placeringshorisonten för ett index är tiden till nästa re balansering som oftast sker kvartalsvis.   
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Valet av frekvens har diskuterats i vetenskapen. Den vanliga uppfattningen är att valet av 

frekvens inte påverkar 𝛽-värdet. Men i en studie som behandlar valet av frekvenser i 

datainsamling som används för att beräkna 𝛽-värdet bevisar författarna motsatsen (Gilbert, et 

al., 2014). Dagliga observationer har en tendens att underskatta risken. Valet av frekvens ska i 

viss mån spegla placeringshorisonten som investeraren har. En placerare som handlar varje 

dag kanske daglig frekvens passar bättre än vecka eller månad.  

 

Denna studie ämnar studera index och där kan man anta att placeringshorisonten är till nästa 

re balansering, exempel för MSCI indexen som har re balansering kvartalsvis skulle en 

kvartalsvis frekvens på avkastningen inhämtas. Vi har valt månadsvis data för att ligga i linje 

med tidigare datainsamling för denna undersökning.  

 

3.6.3 RÄNTEBAS  

 

I samband med att vi skall mäta flera avkastningsmått har studien tagit ställning till den 

riskfria räntan som ligger till grund för flera avkastnings och riskmått centrala för denna 

undersökning. Studien använder sig av LIBOR basränta i respektive valuta med en löptid på 

1-månad. Ränteberäkningen sker med den LIBOR ränta som sätts den sista dagen varje 

månad för nästkommande månad.  

 

3.6.4 BACK-TESTING AV INDEX 

 

I samband med att ett index skall introduceras på marknaden så är det praxis för leverantören 

att ha genomgått ett flertal Backtester. Med det menas det att leverantören väljer att pröva de 

index de skall introducera med gamla siffror. Genom att göra detta kan leverantören justera 

hur det nya indexet skall byggas upp för att göra det så attraktivt som möjligt på marknaden 

(Arnott, et al., 2005). I denna studie finns denna typ av index med och presenteras under 

empiridelen. Valet av att ha med denna typ av index som har ett introduktionsdatum efter det 

ordinarie startdatumet för när denna studie görs för att kunna maximera urvalet av mätbara 

index. 
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3.6.5 T-TEST 

 

För att testa våra hypoteser för att se om dem är statiskt signifikanta har vi valt att använda 

oss av T-test. Detta för att det är den metod som är lämpligast när två datauppsättningar ska 

jämföras och testas (Denscombe, 2014). 

3.7 METODKRITIK 

 

Kvantitativa data är bara så bra som den insamlingsmetod som används när data samlas samt 

vilka frågor som ställs (Denscombe, 2014).  

I denna undersökning ligger fokus på en 5-årsperiod vilket får ses som en kort period i 

samhanget som till viss del begränsas av den i förhållande till andra index korta perioden som 

flertalet av de undersökta indexen funnits på marknaden. För att i viss mån kringgå denna 

problematik redovisas även data för en längre tidperiod i det fallen den funnits tillgänglig. 

Alla index i studien utgår från den valutan som respektive index är noterat vid framräkning av 

indexvärden och därmed även avkastning, ingen beaktning har tagits till eventuella relativa 

skillnader mellan indexen givet utvecklingen av valutakursen i respektive index. De tidigare 

undersökningar som ligger till grund för denna studie har heller inte de tagit i beaktning hur 

en investerare eventuellt påverkas av skillnader i valutakurser gällande den geografiska 

omfattningen av studien (Schröder, 2005). En investerare har även möjlighet att valutasäkra 

sina indexpositioner och den finner det önskvärt. 

 

Praxis för 𝛽 är en insamlingsfrekvens som är veckovis, i denna studie väljer vi att istället 

använda oss av månatliga observationer då vi mäter index och dess re balanserings frekvens 

är kvartalsvis. Idealt vore att enbart använda sig av kvartalsvisa observationer men i det fallet 

skulle observationsfrekvensen bli mycket låg och därmed påverka studiens empiri negativt. 

Månatliga observationer får i detta fall ses som en god avvägning mellan att minimera brus i 

observationerna ihop med en observationsfrekvens hög nog för att inte påverka empirin 

negativt. Studien har använt sig av de relevanta mått och teorier som det är brukligt att 

använda vid undersökningar kring risk och avkastning. Flera av dessa mått är absolut 

grundläggande och har genomgått en längre tids prövningar i vetenskapen. 

3.8 VALIDITET 

 

Författarna av en studie måste kunna garantera att de indikatorer och mått som studien 

använder är tillförlitliga. Med det menas att samma undersökning skall kunna genomförs av 
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en annan person med motsvarande resultat, om så inte är fallet så blir den per automatik 

ogiltig (Denscombe, 2014). Denna studie har hämtat sin data främst från Bloomberg som vi 

senare validerat mot respektive indexleverantörs hemsida i en stickprovskontroll för att 

säkerhetsställa att den data som hämtats från Bloomberg inte på något vis har bearbetats 

ytterligare än från den ursprungliga leverantören. En studies validitet avser att påvisa om 

studien faktiskt mäter det den avser att mäta, med andra ord är data av rätt typ för det 

undersökta ämnet och har den data som studien vilar på mätts upp på rätt sätt (Denscombe, 

2014). En annan fråga kring validitet är det som ibland kalls för extern validitet, det innebär 

främst om denna studie är applicerbar på ett bredare område än just det underlaget som 

använts för denna undersökning. Perioden för merparten av studien är relativt kort (5år) något 

som såklart har en påverkan på resultatet. För att kringgå de begräsningar som kommer med 

en studie som är kort så presenteras även data för en längre tidsperiod i förhoppning om att 

kunna uppnå ett mer generaliserbart underlag. Studiens fokus ligger på index och inte på 

enstaka förvaltare och/eller fonder och därmed är det empiriska underlaget mycket stort. De 

index som används är de största indexen som de 4 största leverantörerna levererar och därmed 

så är den geografiska täckningen hög. 
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EMPIRI 

I detta kapitel innehåller en genomgång av de index som ligger till grund för studien. Vi har 

sammanställt de grundläggande avkastningsmåtten för respektive index. 

4.1 AKTIE INDEX (EQUITY BENCHMARK) 

 

Index väger samman flera olika bolag och kan då användas som ett absolut jämförelsetal. Det 

mäts alltid i förhållande till sin ursprungliga startdag och det är praxis att indexvärdet sätts till 

100 vid etableringen av ett nytt index. Ett index kan vara sammansatt för att mäta flera olika 

saker, exempel på indexfördelning är en viss bransch/sektor en eller flera regioner och/eller en 

geografisk fördelning. Hur urvalet till det olika indexen görs och vad de enskilda bolagens 

aktier behöver uppfylla för att uppnå indexstatus finns att läsa i prospektet för varje enskilt 

index. 

4.2 ETISKA INDEX 

 

I bilaga 1 finner vi uppdelningen mellan de olika indexen som denna studie ämnar undersöka. 

Totalt så handlar det om 29 olika rensade index som har en koppling till 22 olika benchmark. 

Tabellen visar vilka index som undersöks och även vilka benchmark som är relaterade till det 

rensade indexet. Läsaren finner även en fördelning mellan antalet bolag som är representerade 

i varje index och även annan information. Indexen är uppdelade mellan de 4 stora 

huvudleverantörerna av index MSCI, Dow Jones, S&P och FTSE och den regionala 

uppdelningen är Global, USA, Europa, Japan, Kanada och Storbritannien. SRI indexen är 

hårdare screenade och har därmed ett större bortfall kontra den orensade. 

 

4.3 AVKASTNING 

 

Vi mäter avkastningen mellan etiska rensade index och deras orensade jämlikar. Vi kommer 

titta på hela den tillgängliga perioden men vi kommer även att undersöka olika tidsperioder 

och konjunkturcykler för att se om olika marknadsklimat påverkar relationen mellan indexen. 

 

I tabell 1 visar en sammanställning på avkastningen över den riskfria räntan (excess return) 

och Sharp kvoten under den period som studien huvudsakligen fokuserar på.  I denna 

sammanställning har vi exkluderat samtliga S&P ESG index på grund av att de har en annan 
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metodologi än traditionella index. Det vill säga att de inte är marknadsvärdesviktade utan är 

viktade efter sitt ESG betyg. En annan aspekt är att dem inte utesluter något bolag vilket inte 

följer grundidén med etiska index. Ytterligare en aspekt är att dessa index startade 1 feb 2016, 

vilket betyder att hela avkastningsserien för dessa index tillbakaräknade ”back tested”. De 

ovan nämnda reservationerna ligger till grund för valet att utesluta dessa index. De skiljer sig 

helt enkelt för mycket från resterande delen av populationen i sin SRI metodik. 

 

Sammanställningen i visar likt den studie som (Schröder, 2005) gjorde att 15 av de i denna 

studie undersökta 25 index har en högre genomsnittlig avkastning samtidigt med en högre 

Sharpe kvot än sina motsvarande marknadsportföljer. Den genomsnittliga överavkastningen 

under perioden var 0.30 % högre för de rensade indexen på årsbasis jämfört med den orensade 

marknadenportföljen. De rensade indexen hade även en lägre standardavvikelse jämfört med 

marknadsportföljen, med en i genomsnitt högre sharpekvot. 

Eftersom högre avkastning kan vara ett resultat av en högre riskexponering behöver man även 

jämföra den riskjusterade avkastningen (Schröder, 2005), som i detta fall Sharpe Kvoten 

(Sharpe, 1964). Detta gör det intressant att titta närmare på avkastningen om den verkligen 

signifikant skiljer sig mellan indexen. 

 

Tabell 1: SRI/ESG vs Marknadsportfölj 2010-12-31 - 2015-12-31 (Tillgänglig data – 

2016-10-30) 

 

                                                 
1
 Årlig excess return (Logaritmisk månadsavkastning – riskfri ränta* 12) 

2
 Årlig Standardavvikelse (beräknad på logaritmisk månadsavkastning * rot(12)) 

3
 Excess return/Standardavvikelse 

SRI/ESG 

INDEX 

ER %
1
 ER M % 𝜎2  𝜎𝑀 

 

Sharpe
3
 Sharpe M 

 

MSCI 

USA ESG  10.48 

(11.51) 

11.60 

(12.50) 

11.46 

(11.35) 

11.66 

(11.52) 

0.915 

(1.015) 

0.995 

(1.085) 

USA SRI 9.36  

(5.43)  

11.60 

(5.54) 

11.45 

(15.66) 

11.66 

(16.01) 

0.817 

(0.347) 

0.995 

(0.346) 

Europé ESG* 8.37 

(7.75) 

8.26 

(7.76) 

11.99 

(11.66) 

13.05 

(12.62) 

0.698 

(0.664) 

0.633 

(0.606) 

Europé SRI* 9.60 

(2.98) 

8.26 

(1.26) 

11.79 

(15.43) 

13.05 

(16.01) 

0.814 

(0.193) 

0.633 

(0.079) 

JAPAN ESG* 12.65 

(0.54) 

12.28 

(0.15) 

17.87 

(21.47) 

17.89% 

(20.91) 

0.708 

(0.025) 

0.687 

(0.007) 
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*= Sharpe och överavkastning> marknadsportföljen för period 20101231–20151231 

 

JAPAN SRI* 12.48 

(0.87) 

12.28 

(0.15) 

18.13 

(21.88) 

17.89 

(20.91) 

0.688 

(0.04) 

0.687 

(0.007) 

World ESG 7.54 

(2.55) 

7.68 

(2.53) 

12.45 

(17.39) 

12.77 

(17.37) 

0.606 

(0.146) 

0.601 

(0.146) 

World SRI* 9.19 

(3.85) 

7.68 

(2.53) 

10.65 

(14.77) 

12.77 

(17.37) 

0.863 

(0.075) 

0.601 

(0.146) 

UK ESG* 5.52 

(2.56) 

4.09 

(2.91) 

11.40 

(13.96) 

11.44 

(14.65) 

0.484 

(0.183) 

0.358 

(0.198) 

UK SRI* 7.25 

(4.88) 

4.09 

(2.91) 

11.52 

(24.62) 

11.44 

(14.65) 

0.629 

(0.334) 

0.358 

(0.198) 

Canada ESG* 3.90 

(4.85) 

1.14 

(2.31) 

10.08 

(14.65) 

9.74 

(14.28) 

0.387 

(0.331) 

0.117 

(0.162) 

Canada SRI* 2.53 

(2.25) 

1.14 

(2.31) 

9.32 

(14.07) 

9.74 

(14.28) 

0.272 

(0.373) 

0.117 

(0.162) 

USA S CAP 

ESG  

9.48 

(12.29) 

9.72 

(12.29) 

14.89 

(15.13) 

14.97 

(15.25) 

0.637 

(0.812) 

0.650 

(0.86) 

USA M CAP 

ESG  

9.81 

(13.51) 

10.75 

(13.98) 

13.32 

(13.79) 

13.30 

(13.75) 

0.736 

(0.979) 

0.808 

(1.017) 

USA L CAP 

ESG  

10.64 

(11.39) 

11.76 

(12.50) 

11.12 

(10.97) 

11.44 

(11.27) 

0.957 

(1.038) 

1.028 

(1.108) 

S&P Dow Jones 

World* 4.85 

(4.36) 

3.66 

(4.13) 

14.39 

(18.76) 

13.21 

(17.58) 

0.337 

(0.233) 

0.277 

(0.235) 

Europe 7.65 

(1.99) 

8.78 

(3.29) 

13.33 

(15.93) 

13.01 

(15.53) 

0.574 

(0.125) 

0.675 

(0.061) 

USA* 9.88 

(2.61) 

9.33 

(1.62) 

11.29 

(15.55) 

11.90 

(15.40) 

0.874 

(0.168) 

0.784 

(0.105) 

Australia -1.92 

(-0.43) 

-1.05 

(-1.18) 

10.89 

(14.12) 

12.59 

(13.23) 

-0.177 

(-0.101) 

-0.084 

(-0.085) 

S&P 500 ESR* 11.80 

(12.46) 

11.64 

(12.53) 

11.32 

(11.26) 

11.60 

11.42) 

1.042 

(1.107) 

1.003 

(1.097) 

Russel FTSE 

FTSE Global* 4.79 

(1.13) 

4.03 

(2.27) 

13.45 

(16.39) 

13.08 

(15.84) 

0.357 

(0.069) 

0.308 

(0.143) 

FTSE4 Japan 10.98 

(1.81) 

10.60 

(2.19) 

18.67 

(19.93) 

17.82 

(19.24) 

0.588 

(0.091) 

0.595 

(0.114) 

FTSE4 Europe*  5.38 

(-1.17) 

4.74 

(-0.39) 

13.15 

(15.74) 

13.56 

(15.72) 

0.409 

(-0.075) 

0.349 

(-0.025) 

FTSE4 UK* 2.58 

(-1.30) 

1.79 

(-0.55) 

11.29 

(13.82) 

11.32 

(14.06) 

0.229 

(-0.094) 

0.158 

(-0.011) 

FTSE4 US  10.27 

(3.02) 

11.54 

(5.45) 

11.48 

(15.48) 

11.62 

(14.59) 

0.895 

(0.195) 

0.993 

(0.374) 

Medelvärde 7.80 

(4.47) 

7.50 

(4.44) 

12.67 

(15.75) 

12.90 
(15.34) 

0.616 

(0.331) 

0.581 

(0.325) 
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RESULTAT-ANALYS 

I detta kapitel kommer vi att sammanställa de beräkningar och resultat för den data som 

ligger som grund för studien. Vidare kommer de hypoteser som tidigare har formulerats att 

testas i detta avsnitt. Analysen kommer avslutningsvis att ligga till grund för de slutsatser som 

studien kommer redovisa i nästa kapitel.   

 

 

5.1 ÖVERAVKASTNING (EXCESS RETURN) 

 

I sammanställningen i det tidigare kapitlet kunde läsaren snabbt överblicka och se att 

avkastningen för de rensade indexen var märkbart högre på den korta perioden och 

marginellt högre under den förlängda dock är det av vikt att avgöra ifall den högre 

avkastningen är statistiskt säkerhetsställd. Den avkastning vi mäter är överavkastningen (ER) 

på månadsbasis vilket är avkastningen som överstiger ett riskfritt alternativ, 

överavkastningen är uppräknad till årlig för att vara jämförbar med olika tidsserier. 

 

 

Hypotes 1: 

H0: Det är ingen skillnad i avkastning mellan etiska rensade index och deras 

motsvarigheter. 

 

 

Tabell 2: Hypotes 1. Excess Return 

SRI/ESG INDEX Tillgänglig 

data 

101231-151231 

𝐻0: Skillnad ER = 0 

 Tillgänglig data – 161030 

𝐻0: Skillnad ER = 0 

MSCI 

USA ESG  2010-09-30 Förkastas ej Förkastas ej 

USA SRI 2007-09-28 Förkastas ej Förkastas ej 

Europé ESG 2010-08-31 Förkastas ej Förkastas ej 

Europe SRI 2007-09-28 Förkastas ej Förkastas ej 

JAPAN ESG  2007-09-28 Förkastas ej Förkastas ej 

JAPAN SRI  2007-09-28 Förkastas ej Förkastas ej 

World ESG 2007-09-28 Förkastas ej Förkastas ej 

World SRI 2007-09-28 Förkastas ej Förkastas ej 

UK ESG 2007-09-28 Förkastas ej Förkastas ej 

UK SRI 2007-09-28 Förkastas ej Förkastas ej 

Canada ESG 2007-09-28 Förkastas Förkastas 

Canada SRI 2007-09-28 Förkastas ej Förkastas ej 
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5.1.1 DISKUSSION HYPOTES 1 

 

I underökningens huvudperiod 2011–2015 kunde 𝐻0bara förkastas på ett index av 25. Detta 

visar att vi i genomsnitt på fem procents signifikansnivå inte kan visa att det är någon skillnad 

i överavkastningen ”excess return” mellan de etiska och deras orensade referensindex. Detta 

är i linje med tidigare forskning (Schröder, 2005); (Humphrey & Tan, 2014) där de enligt 

dessa studier inte heller gick att påvisa någon signifikant skillnad i avkastning.  

Noterbart är att alla USA index förutom det som Dow Jones tillhandahåller visar en sämre 

överavkastning jämfört med det orensade. Detta är inte statistiskt säkerställt men det kanske 

är en trend som kan bli det. 

I det index som vi kunde förkasta 𝐻0 var i MSCI Canada ESG där indexet visar en signifikant 

högre överavkastning än sitt referensindex, MSCI Canada SRI visade också en på högre 

överavkastning, men den skiljde inte nog från sitt referensindex för att vi skulle kunna 

förkasta 𝐻0.  

När vi utförde testet på hela perioden kunde vi förkasta fyra index av 25. Återigen var det 

MSCI Canada ESG som visade en signifikant skillnad i överavkastning och även denna gång 

positiv. De resterande 3 indexen där 𝐻0 kunde förkastas om vi tittar på hela den tillgängliga 

perioden var S&P Dow Jones Europe, Russel FTSE Global och FTSE4 US. Genomgående för 

dessa index var att de levererade en sämre ER än sina referensindex. Även under hela 

perioden gick de etiskt rensade USA indexen sämre förutom tidigare nämnda Dow Jones.  

USA S CAP ESG  2010-10-29 Förkastas ej Förkastas ej 

USA M CAP ESG  2010-08-31 Förkastas ej Förkastas ej 

USA L CAP ESG  2010-09-30 Förkastas ej Förkastas ej 

S&P Dow Jones 

World 2008-09-30 Förkastas ej Förkastas ej 

Europe 2001-09-28 Förkastas ej Förkastas 

USA 1998-12-31 Förkastas ej Förkastas ej 

Australia 2004-10-29 Förkastas ej Förkastas ej 

S&P 500 ESR 2010-09-30 Förkastas ej Förkastas ej 

Russel FTSE 

FTSE Global  2001-11-30 Förkastas ej Förkastas 

FTSE4 Japan  2004-09-30 Förkastas ej Förkastas ej 

FTSE4 Europe   2001-10-31 Förkastas ej Förkastas ej 

FTSE4 UK  2001-06-29 Förkastas ej Förkastas ej 

FTSE4 US  2001-10-31 Förkastas ej Förkastas 
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När vi tittar på MSCI indexen är dessa index uppbyggda på ett annat vis något som finns 

beskrivet i bilagorna. Dels är SRI indexen mycket hårdare rensat medan ESG indexen bygger 

på en etisk rensad portfölj som istället är optimerad för att efterlikna avkastningen för sitt 

referensindex. Detta syns även i sammanställningen i Tabell 1. Där MSCI ESG indexen har 

en mindre avvikelse i överavkastning och Sharpe kvot än motsvarande MSCI SRI jämfört 

med sina orensade alternativ. 

 

5.2 RISKJUSTERAD AVKASTNING 

 

Här undersöker vi om det innebär någon skillnad i avkastning för investeraren när hänsyn till 

den risk som uppkommer med en mindre diversifierad portfölj.  

 

Hypotes 2:  

H0: Det är ingen skillnad i den riskjusterade avkastningen mellan etiska rensade 

index och deras motsvarigheter. 

 

För att testa hypotes 2 gör vi det med hjälp två stycken delhypoteser. I den första använder vi 

Modigliani-Modigliani (M2) som är en vidareutveckling av Sharpekvoten. 

M2 återger den riskjusterade avkastningen i absoluta termer utryckt i procent vilket gör det 

möjligt att jämföra det med avkastningen på marknadsportföljen. Detta för att vi bara 

beräknar M2 på portföljen och inte på marknadsportföljen. 

 

 

Om vi skulle försöka räkna ut M2 på marknadsportföljen kan det se ut som följande.  

𝑀2𝑀 = 
𝑅𝑀−𝑟𝑓

𝜎𝑀
 ∙ 𝜎𝑀 + 𝑟𝑓  

I formeln ovan använde vi Sharpe kvoten för marknadsportföljen. Denna kan vi förenkla som 

nedan. 

=  𝑅𝑀 − 𝑟𝑓 + 𝑟𝑓  

Vilket leder oss till att jämföra M2 för det etiska indexet med marknadsportföljens 

avkastning. 

= 𝑅𝑀 
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Hypotes 2.1  

 𝐻0: 𝑀2𝑃 = 𝑅𝑀 

 

Testet är ett Two Sample test for means utfört i excel. 

 

Tabell 3: M2 vs Avkastning Marknadsportfölj 

 

 

 

 

 

SRI/ESG INDEX Tillgänglig 

data 

101231-151231 

M2 

 

RM 

marknad 

Tillgänglig 

data 

M2 

Tillgänglig 

data RM 

MSCI 

USA ESG  2010-09-30 10.87% 11.80% 11.91% 11.75% 

USA SRI 2007-09-28 9.73% 11.80% 6.16% 6.21% 

Europé ESG 2010-08-31 8.69% 8.61% 8.57% 8.00% 

Europe SRI 2007-09-28 9.33% 8.61 % 3.93% 2.17% 

JAPAN ESG  2007-09-28 12.76% 12.39% 0.72% 0.36% 

JAPAN SRI  2007-09-28 12.41% 12.39% 1.02% 0.36% 

World ESG 2007-09-28 7.92% 7.88% 3.16% 3.20% 

World SRI 2007-09-28 11.20 % 7.88% 5.14% 3.20% 

UK ESG 2007-09-28 6.05% 4.65% 3.82% 4.15% 

UK SRI 2007-09-28 7.71% 4.65% 6.03% 4.15% 

Canada ESG 2007-09-28 4.84% 2.30% 5.98% 3.67% 

Canada SRI 2007-09-28 3.72% 2.30% 6.58% 3.67% 

USA S CAP ESG  2010-10-29 9.91% 10.09% 12.61% 12.53% 

USA M CAP 

ESG  

2010-08-31 10.00% 10.95% 13.69% 14.23% 

USA L CAP ESG  2010-09-30 11.16% 11.97% 11.92% 12.74% 

S&P Dow Jones 

World 2008-09-30 4.65% 3.86% 4.40% 4.46% 

Europe 2001-09-28 7.79% 9.13% 3.45% 3.92% 

USA 1998-12-31 10.61% 9.53% 4.55% 3.74% 

Australia 2004-10-29 1.19% 2.20% 1.87% 3.87% 

S&P 500 ESR 2010-09-30 12.28% 11.84% 12.86% 12.77% 

Russel FTSE 

FTSE Global  2001-11-30 4.86% 4.23% 2.50% 3.80% 

FTSE4 Japan  2004-09-30 10.59% 10.71% 1.95% 2.41% 

FTSE4 Europe   2001-10-31 5.87% 5.09% 0.33% 4.92% 

FTSE4 UK  2001-06-29 3.10% 2.35% 1.00% 4.15% 

FTSE4 US  2001-10-31 10.60% 11.74% 4.28% 6.98% 

Medelvärde  8.41% 7.96% 5.63% 5.50% 

𝐇𝟎: 𝐌𝟐𝐏 = 𝐑𝐌  𝑯𝟎 kan inte förkastas 𝑯𝟎 kan inte förkastas 
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5.2.1 DISKUSSION HYPOTES 2.1 

 

Även fast Sharpekvoten i dem flesta fall i tabell 1 visade en högre riskjusterad avkastning för 

dem flesta portföljerna kan vi inte med 1, 5 eller 10 procents signifikans inte visa att den 

absoluta riskjusterade avkastningen som M2 visar skiljer sig från marknadsportföljens 

avkastning.  

 

5.2.2 HYPOTES 2.2 

 

Hypotes 2.2 

𝐻0: Jensens Alpha (𝛼) = 0 

 

Denna skillnad i avkastning mäter vi med Jensens 𝛼 (Jensen, 1967), dvs. den extra 

avkastningen som inte förklaras av marknadsportföljen. Denna kan vara både negativ och 

positiv.  

 

Resultat av detta test är sammanställt i tabell 4 där vi testade om Jensens 𝛼 är signifikant <> 

0. Detta testade vi på 1, 5 och 10 procentiga nivåer. Testet bygger på logaritmiska 

månadsavkastningar på vilka vi räknade fram Jensens index. Det vill säga vilken avkastning 

enligt Jensen som portföljen ska avkasta med givna förutsättningar. Denna avkastning drog 

sedan av från den logaritmiska avkastningen för att få fram Jensens 𝛼. Testet vi har gjort är 

egentligen ett One sample T-Test. Alla våra tester är utförda i Excel för att lösa detta problem 

använde vi oss av Two Sample test for means där vi använde en test variabel som fick 

representera värdet 0 som vi vill testa om Jensens 𝛼 var skilt ifrån. 

 

 

 

 

 

Tabell 4: Signifikans-test Jensens alpha 

                   

SRI/ESG INDEX 

 

Tillgänglig  

data 

 

Adjusted     

𝑅2 

 

101231-

151231 

𝐻0: 𝛼 = 0 

 

Adjusted     

𝑅2 

 

Tillgänglig 

data 

𝐻0: 𝛼 = 0 

MSCI 

USA ESG  2010-09-30 0,980 -0,007 0,981 -0,006 

USA SRI 2007-09-28 0,960 -0,015 0,960 0,007 

Europé ESG 2010-08-31 0,940 0,016 0,863 0,011 
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Notering: *, **, *** =  𝐻0 förkastas på 10%, 5% och 1% signifikans nivå, ingen notering kan 

𝐻0 inte förkastas. Jensens Alpha är uträknad på logaritmisk månadsavkastning som är 

omräknad till årlig. 

 

5.2.2 DISKUSSION HYPOTES 2.2 

 

Mellan 2011–2015 kunde 𝐻0 endast förkastas tre gånger på 5 procentig signifikansnivå. 

Sammantaget kan vi inte visa någon signifikant skillnad i den riskjusterade avkastningen. 

Detta har även tidigare studier visat (Humphrey & Tan, 2014; Schröder, 2005). Där 𝐻0 

förkastades hade även en lägre justerad 𝑅2 som anger graden av förklarad varians och som 

ska läsas som procent mellan 0–100 procent.  Men det finns marknader som sticker ut som 

undersökningen har visat i tidigare avsnitt. Kanada visar en högre riskjusterad avkastning sen 

starten av indexen men även mellan 2011–2015 på både SRI och ESG. Denna överavkastning 

är signifikant på samtliga utom SRI mellan 2011–2015. MSCI Canada ESG visar även en 

signifikant högre riskjusterad avkastning på en procents signifikansnivå från indexets 

startdatum. Detta visade även (Derwall, et al., 2005) som i sin studie visade på högre 

avkastning på SRI portföljer jämförfört med sina motsvarigheter. De etiska rensade indexen i 

USA visar både signifikant lägre ”Russel FTSE” och högre ”Dow Jones” när hela perioden av 

Europé SRI 2007-09-28 0,938 0,035** 0,923 0,028* 

JAPAN ESG  2007-09-28 0,991 0,006 0,993 0,006 

JAPAN SRI  2007-09-28 0,976 0,010 0,976 0,013 

World ESG 2007-09-28 0,994 0,001 0,996 0,001 

World SRI 2007-09-28 0,912 0,019* 0,948 0,004 

UK ESG 2007-09-28 0,941 0,020 0,91 0,008 

UK SRI 2007-09-28 0,917 0,040** 0,883 0,035** 

Canada ESG 2007-09-28 0,924 0,032** 0,952 0,031*** 

Canada SRI 2007-09-28 0,769 0,027 0,848 0,049** 

USA S CAP ESG  2010-10-29 0,993 0,000 0,994 0,002 

USA M CAP ESG  2010-08-31 0,985 -0,008 0,985 -0,003 

USA L CAP ESG  2010-09-30 0,970 -0,006 0,972 -0,005 

S&P Dow Jones 

World 2008-09-30 0,968 0,013 0,978 0,004 

Europe 2001-09-28 0,990 -0,012* 0,986 -0,012** 

USA 1998-12-31 0,945 0,017 0,932 0,019** 

Australia 2004-10-29 0,978 -0,006 0,979 0,000 

S&P 500 ESR 2010-09-30 0,983 0,006 0,984 0,003 

Russel FTSE 

FTSE4Good Global  2001-11-30 0,984 0,008 0,983 -0,009* 

FTSE4Good Japan  2004-09-30 0,990 0,001 0,987 -0,002 

FTSE4Good Europe  2001-10-31 0,992 0,009* 0,989 -0,006 

FTSE4Good UK  2001-06-29 0,989 0,003 0,988 -0,006 

FTSE4Good US  2001-10-31 0,952 -0,005 0,962 -0,021*** 
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tillgänglig data beaktas. Här har vi olika startdatum samt att Dow Jones index startade 23 sep 

2005 och är ”backtestat” till 31 dec 1998. Som Schröder nämnde är detta inte tillförlitliga data 

(Schröder, 2005). Ser vi på dessa index mellan 2011–2015 kan vi inte visa någon signifikant 

skillnad, men de har samma trend som den hela perioden. 

 

5.3 RISK 

 

I detta avsitt analyserar vi om det är någon skillnad i risk mellan portföljen och 

markandsportföljen. Enligt den moderna portföljteorin (Markowitz, 1952) skapar en mindre 

diversifierad portfölj högre risk än en portfölj som kan äga alla tillgångar i 

marknadsportföljen. Detta kommer vi att undersöka genom att analysera portföljens 𝛽-värde 

och Tracking Error (TE). 

 

 

Tabell 5: Betavärdet och Tracking Error 

                        

SRI/ESG INDEX 

 

Tillgänglig 

data 

      𝛽 

 

101231-

151231 

 

 

101231-

151231 

TE 

 

Tillgänglig 

data 

 𝛽 
 

 

Tillgänglig 

data 

TE 

MSCI 

USA ESG  2010-09-30 0,97 1.65 % 0,98 1.57 % 

USA SRI 2007-09-28 0,96 2.32 % 0,96 3.19 % 

Europé ESG 2010-08-31 0,89 3.23 % 0,87 4.64 % 

Europé SRI 2007-09-28 0,86 3.50 % 0,93 4.41 % 

JAPAN ESG  2007-09-28 0,85 1.71 % 1,02 1.85 % 

JAPAN SRI  2007-09-28 1,00 2.78 % 1,03 3.38 % 

World ESG 2007-09-28 0,97 1.02 % 1,00 1.06 % 

World SRI 2007-09-28 0,80 4.09 % 0,83 4.47 % 

UK ESG 2007-09-28 0,97 2.76 % 0,91 4.35 % 

UK SRI 2007-09-28 0,97 3.32 % 0,94 5.05 % 

Canada ESG 2007-09-28 0,99 2.78 % 1,00 3.18 % 

Canada SRI 2007-09-28 0,84 4.71 % 0,91 5.61 % 

USA S CAP ESG  2010-10-29 0,99 1.23 % 0,99 1.21 % 

USA M CAP ESG  2010-08-31 0,99 1.63 % 1,00 1.69 % 

USA L CAP ESG  2010-09-30 0,96 1.98 % 0,96 1.88 % 

S&P Dow Jones 

World 2008-09-30 1,07 2.74 % 1,06 2.92 % 

Europe 2001-09-28 1,02 1.37 % 1,02 1,87 % 

USA 1998-12-31 0,92 2.79 % 0,97 4.07 % 

Australia 2004-10-29 1,04 2.03 % 1,00 2.03 % 

S&P 500 ESR 2010-09-30 0,97 1.51 % 0,98 1.46 % 
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Som undersökningen tog upp i tidigare forskning om tracking error kommer vi att förhålla oss 

till följande kriterier i bedömningen om portföljen har en högre risk än marknaden. Indexfond 

symboliserar noll i tracking error och en enhanced indexfond har omkring två procent i 

tracking error (Vardharaj, et al., 2004). I en första anblick kan studien säga i en kontrast till 

indexfond visar de etiska rensade indexen en högre risk. Mellan 2011 och 2015 visar 

portföljer generellt en lägre tracking error, det kan förklaras av lägre volatilitet under denna 

period då tidigare studier har visat att volatilitet har en inverkan på tracking error  (Vardharaj, 

et al., 2004). Undantag från detta antagande är MSCI Word SRI och Canada SRI som visar en 

högre tracking error i nivåer för aktivt förvaltade portföljer. Dessa hade en liknade volatilitet 

som de övriga men att 𝛽 avvek mer från ett än de övriga. (Vardharaj, et al., 2004) visade att 

desto mer 𝛽 skiljde sig från ett åt något håll desto högre tracking error. När hänsyn till hela 

den tillgängliga mätperioden tas präglades den av både nedåtgående som uppåtgående 

marknader samt en finansiell kris, detta generade en mycket högre volatilitet vilket i sin tur 

genererade som studien var inne på tidigare en högre tracking error. I många fall i nivåer med 

den tracking error som aktiva förvaltade portföljer förväntas åstadkomma.  

Enligt antagandet om CAPM har en portfölj som har ett 𝛽 som är lägre än 1.0 en mindre 

systematisk risk än marknadsportföljen och en som har högre än 1.0 en högre systematisk risk 

(Schröder, 2005)I denna undersökning i de flesta fall 19 av 25 mellan 2011–2015 och något 

färre under hela perioden 12 av 25 visar ett lägre 𝛽. Detta kan tolkats som den systematiska 

risken tenderar att vara lägre för de etiskt screenade portföljerna. Volatiliteten i marknaden 

verkar inte heller påverka beta nämnvärt.  

5.4 AVSLUTADE DISKUSSION 

 

Portföljteorin gör antaganden om en effektiv front där det finns en optimal portfölj kontra 

dess risk, med andra ord givet risken finns det en portfölj som teoretiskt kommer genera den 

högsta avkastningen, därav den högsta riskjusterade avkastningen.  

Russel FTSE 

FTSE4Good Global  2001-11-30 1,02 1.73 % 1,03 2.18 % 

FTSE4Good Japan  2004-09-30 1,04 2.04 % 1,03 2.34 % 

FTSE4Good Europe  2001-10-31 0,97 1.23 % 1,00 1.66 % 

FTSE4Good UK  2001-06-29 0,99 1.16 % 0,97 0.44 % 

FTSE4Good US  2001-10-31 0,96 2.54 % 1,04 3.05 % 
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Med detta antagande är det inte avlägset att anta en portfölj som är rensad från den stora 

marknadsportföljen på något vis kommer skilja sig från den ursprungliga portföljen. Väljer 

man även att begränsa det investeringsuniversum där en investerare kan verka bör detta 

ytterligare har en negativ inverkan på den riskjusterade avkastningen.  

 

Studien visar att 15 av 25 rensade index generar en högre avkastning än sina orensade 

motsvarigheter samtidigt med en högre Sharpe kvot under perioden 101231–151231. Denna 

period kännetecknas av en högkonjunktur i världen och kan därmed till viss del antas vara lite 

missvisande då den inte representerar en konjunkturcykel. Om man studerar den längre 

perioden som finns redovisad visar denna att 11 rensade index har en högre Sharpekvot 1 har 

identisk och 13 har lägre något som ligger otvivelaktigt nära mitten något som även kan ses i 

den genomsnittliga Sharpekvoten för den förlängda perioden där skillnaden mellan de etiska 

indexen och dess orensade motsvarighet är lägre än för den korta perioden.  

 

Studerar man istället vilka rensade index som har både en högre Sharpe kvot och högre ER så 

kan man avgöra att det är endast 6 index under den förlängda perioden som lyckas med detta. 

Med det kan man anta att det mindre investeringsutrymmet som finns tillgängligt för 

investeraren har en negativ inverkan på avkastningen. En faktor som kan vara betydande för 

de etiska indexens höga avkastning under den kortare perioden är den stora tillväxten i 

intresset i denna typ av investeringar. Det är inte för avlägset att anta att ett stort inflöde till 

bland annat fonder och liknande investeringsformer under den perioden (Passant, et al., 2014) 

har en positiv inverkan på avkastningen i dessa index.  

 

Den lägre avkastningen under den förlängda perioden till trots uppvisar en betydande del av 

dem rensade indexen en positiv 𝛼, 14 av den 25 studerade indexen har positivt 𝛼 något som 

pekar på att den etiska screeningen har bidragit positivt till avkastningen.  

Den positiva Jensens-𝛼 kan dock förkastas rent statistiskt då den sällan kan anses ligga 

utanför det som är slumpen, i de flesta fallen ligger det väldigt nära 0 inte helt olikt de studier 

som gjorts tidigare (Schröder, 2005). 

Samma utfall går att applicera på 𝛽 −värdet på portföljerna som med avkastningen. I den 

korta perioden så uppvisar 19 av 25 index ett lägre 𝛽 än 1 medan på under den längre 

perioden så minskar detta till 13 index med ett lägre 𝛽 än 1 och 12 högre medan ett index 

hade en 𝛽 på 1.00. Likt avkastningen verkar de etiska portföljerna initialt uppvisa 

genomgående lägre systematisk risk men när tidsperioden utökas ökar den systematiska 
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risken i flera portföljer något som därmed kommer ställa högre krav på att dessa portföljer 

generar en högre avkastning enligt CAPM (Schröder, 2005).   

 

ESG indexen i denna studie har som nämnts tidigare en annan uppbyggnad än dem som är 

uppbyggda enligt SRI modellen. Detta bekräftas till viss del där dem i stort uppvisar en 

avkastning som skiljer sig mer från den orensade marknadsportföljen än motsvarande ESG 

index som har en lägre tracking error men även en högre samvarians. Då indexleverantörerna 

läger stor vikt i hur dessa index byggs är detta inte information som man väljer att dela med 

sig publikt. Ett antagande kan vara att leverantörerna under uppbyggnaden av dessa index 

antagit en mer portföljteoretisk hållning till uppgiften och därmed försökt optimera portföljen 

så att den har en bättre samvarians med det orensade indexet men även något som kan antas 

av utfallet där de har en lägre tracking error än motsvarande SRI index som har koppling till 

samma marknadsportfölj. Detta är ett resultat som ligger i linje med (Capelle-Blancard & 

Monjon, 2014) som i sin studie kom fram till att portföljer/fonder som har en stor likhet till 

sina benchmark i regel visar en lite skillnad i riskfri avkastning trots en viss etisk screening.  
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SLUTSATS 

Studiens slutsats och förslag på framtida forskning. 

 

 

I den inledande diskussionen ställer vi frågan om en investerare som investerar på ett 

ansvarsfullt sätt måste ge avkall på sina förväntningar på avkastning och följande slutsatser 

går att dra av denna studie.  

 

1. Flera etiska index visar en högre ER samtidigt som en högre Sharpekvot 

2. Studien kan inte signifikant visa att det är någon skillnad i excess return och som den 

absoluta riskjusterade avkastningen framräknad av M2. 

3. Flera av de etiska indexen har genererat ett positiv Jensens- 𝛼 och flera av dem är 

statistiskt säkerställda. 

4. De flesta etiska index har ett lägre 𝛽 vilket kan tolkas som de har en lägre systematisk 

risk (Schröder, 2005). 

5. Samtidigt som dem flesta etiska index har ett lägre 𝛽 har dem en högre tracking error 

som gör att det inte går att jämföra med exempelvis indexfonder. Det vill säga att 

risken är högre. 

6. Likt tidigare studier (Humphrey & Tan, 2014; Schröder, 2005) kan denna studie inte 

visa att det är någon signifikant skillnad i avkastning och riskjusterad avkastning. Men 

de etiska indexen har en högre risk. 

Studien kan inte visa någon signifikant negativ som positiv skillnad i avkastning och 

riskjusterad avkastning. Studien kan visa i linje med tidigare studier att den aktiva risken är 

högre, i vissa fall i nivå med aktivt förvaltade portföljer (Vardharaj, Fabozzi, & Jones, 2004). 

Avkastningen kommer inte att helt spegla marknadsportföljen utan kommer statistiskt röra sig 

i den korridor som den aktiva risken återger.  

6.1 FÖRSLAG TILL FRAMTIDA FORSKNING 

 

Denna studie undersöker inte hur graden av etisk screening påverkar avkastningen. Det finns 

studier som vi har nämnt tidigare som har påvisat att screeningen till en början påverkar 

avkastningen negativ för att sen påverka positivt när graden av den etiska screeningen tilltar 

(Barnett & Salomon, 2006). Detta kan vara intressant att studera djupare. 
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BILAGOR 

Bilaga 1. tabell 

SRI/ESG 

Index 

Val. Bolag Region Startdatum Tillgänglig 

data 

Referens 

Index 

Bolag 

index 

MSCI 

MSCI USA 

ESG  

USD 355 USA 2001-01-01 2010-09-30 MSCI USA 617 

MSCI USA 

SRI 

USD 155 USA 2011-06-28 2007-09-28 MSCI USA 617 

MSCI Europe 

ESG 

EUR 219 Europe 2007-10-01 2010-08-31 MSCI 

Europe 

446 

MSCI Europe 

SRI 

EUR 113 Europe 2011-06-28 2007-09-28 MSCI 

Europe 

446 

MSCI JAPAN 

ESG  

JPY 141 Japan 2011-06-28 2007-09-28 MSCI 

Japan 

319 

MSCI JAPAN 

SRI  

JPY 63 Japan 2012-01-16 2007-09-28 MSCI 

Japan 

319 

MSCI World 

ESG 

USD 823 Global 2007-10-10 2007-09-28 MSCI 

World 

1637 

MSCI World 

SRI 

USD 392 Global 2011-06-28 2007-09-28 MSCI 

World 

1637 

MSCI UK  

ESG 

GBP 58 UK 2011-06-28 2007-09-28 MSCI UK 111 

MSCI UK  

SRI 

GBP 35 UK 2012-01-16 2007-09-28 MSCI UK 111 

MSCI Canada 

ESG 

CAD 41 Canada 2011-06-28 2007-09-28 MSCI 

Canada 

93 

MSCI Canada 

SRI 

CAD 22 Canada 2007-09-28 2007-09-28 MSCI 

Canada 

93 

MSCI 

Australia ESG 

AUD 34 Australia 2012-01-16 2007-09-28 MSCI 

Australia 

72 

MSCI USA S 

CAP ESG 

USD 833 USA 2007-01-02 2010-10-29 MSCI USA 

S Cap 

1833 

MSCI USA M 

CAP ESG  

USD 183 USA 2008-07-02 2010-08-31 MSCI USA 

M Cap 

322 

MSCI USA L 

CAP ESG  

USD 172 USA 2008-07-02 2010-09-30 MSCI USA 

L Cap 

295 

FTSE Russel 

FTSE4Good 

Global  

USD 809 World 2001-11-01 2001-11-30 FTSE 

World Dev. 

2102 

FTSE4Good 

Japan  

JPY 158 Japan 2004-09-21 2004-09-30 FTSE 

Japan  

493 

FTSE4Good 

Eur 

EUR 342 Europe 2001-11-01 2001-10-31 FTSE Dev. 

Eur 

533 

FTSE4Good 

UK  

GBP 209 UK 2001-11-01 2001-06-29 FTSE All-

Share  

628 

FTSE4Good USD 443 USA 2001-11-01 2001-10-31 FTSE USA  623 
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US  

 

S&P Dow Jones Indices (Dow Jones) 

DJ Sus World 

D. 

USD 282 Global 2008-09-12 2008-09-30 DJ Global  2500 

DJ Sus Europe  EUR 153 Europe 2010-08-04 2001-09-28 Stoxx 600 

eur 

600 

DJ Sus USA  USD 128 USA 2005-09-23 1998-12-31 DJ 600 

USA 

600 

DJ Sus 

Australia  

AUD 44 Australia 2005-02-28 2004-10-29 S&P/ASK 

200 

200 

S&P 500  

ESR  

USD 287 USA 2015-05-11 2010-09-30 S&P 500 502 

S&P Dow Jones Indices (S&P) 

S&P 500  

ESG  

USD 502 USA 2016-02-01 2009-03-20 S&P 500 502 

S&P Eur 350 

ESG  

EUR 356 Europa 2016-02-01 2009-03-20 S&P Eur 

350 

356 

S&P GL 1200 

ESG  

USD 1207 Global 2016-02-01 2009-03-20 S&P GL 

1200 

1207 

S&P T 150 

ESG  

JPY 148 Japan 2016-02-01 2009-03-19 S&P T 150 148 

 

MSCI 
 

MSCI är en av dem första som fick licens att tillhandahålla i globala aktieindex och de 

startade sin första globala index 1969. Idag har dem ca 2600 anställda globalt och deras 

marknadsvärdesviktade index är en av dem mest använda i marknaden. MSCI tillhandhåller 

index som täcker över 75 länder. Intressant för denna studie är att de 2014 förvärvade ESG 

analysföretaget Governance Holdings CO. (GMI Rating). Detta stärker plattformen för deras 

ESG analys och detta möjliggör vidareutvecklingen av ESG Produkter (SRI). 

 

MSCI SRI index består av de 25 procent av de bolag som har högst ESG betyg i varje bransch 

exklusive företag som har omsättning från alkohol, tobak, spel, civila skjutvapen, militära 

vapen, kärnkraft makt, pornografi och genetiskt modifierade organismer. 

I bilaga tabell 1 ovan visar de index som följer denna metodik som är med i undersökningen 

 

MSCI ESG är uppbyggda på ett annat sätt. De bolag som är med i indexet liknar det som är 

med i SRI indexen. D.v.s. att de ska ha höga ESG betyg men vikten av bolagen i indexet 

bestämma av en optimeringsprocess för att i största möjliga mån spegla egenskaperna i den 
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underliggande marknaden ”MSCI World” Den är överviktad av företag med höga ESG betyg. 

Tobak och kontroversiella vapenföretag är uteslutna. 

S&P Dow Jones Indices 

 
I juli 2012 gick S&P och Dow Jones ihop och blev därmed den största leverantören av 

finansiella index. Deras Dow Jones Industrial Average startade 1896 och ses som en ikon i 

den finansiella världen. Ett annat känt index är S&P 500 som startades 1957 de har totalt över 

en miljon index som täcker dem flesta tillgångsklasserna globalt. 

RobecoSAM är grundades 1995 och är en investeringsspecialist som i huvudsak fokuserar på 

hållbarhet och ett ansvarsfullt ägande. Dem erbjuder kapitalförvaltning, index och 

investeringsanalys som fokuserar på hållbarhet. Tillsammans med S&P Dow Jones tillhanda 

håller dem globala hållbara index. Deras årliga Corporate Sustainability Assessment (CSA) 

analyserar de över 3800 listade företag. Den första gjordes 1999. 

 

Nyckeln till selekteringen av företag i indexuppbyggnaden för all Dow Jones Sustainability 

Index (DJSI) är företagens totala poäng i RebecoSAMs årliga CSA. Indexen utgår från 

moderindexet. Beroende på vilket index det är väljs 10-30 procent av de med högst poäng per 

bransch. Alla företag som sen väljs screenas sen med hjälp av Systainalytics för att säkerställa 

noll procent exponering mot alkohol, tobak, spel, klusterbomber, vapen, landminor, 

pornografi, kärnvapen, kärnkraft och försäljning av el från kärnkraft. Företagen viktas sen 

enligt ”float-adjusted market capitalization” detta innebär att endast de aktier som är 

tillgängliga för handel är med i viktberäkningen.  

 

S&P ESG index är viktade efter varje företags poäng som dem erhåller i den årliga 

undersökningen av RobecoSAM. På detta sätt får de som har en högre poäng en högre vikt i 

index. I dessa index utesluts inga företag utan indexet består av exakt samma företag som 

moderindexet med de som har låga poäng får också en låg vikt. 4 av dessa index är av smart-

beta typ och skapade efter undersökningsperioden som ligger till grund för denna studie. 

Eftersom metodiken som ligger till grund för hur dessa index skiljer sig så kraftigt från de 

andra indexen i denna studie så väljer vi att inte ha med dem vidare i undersökningen, detta 

inte helt olikt tidigare studie av Schröder (Schröder, 2005). 
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FTSE Russel 
 

FTSE startade sitt första index FTSE UK Indexes 1962 som var ett brett ”All share” index på 

den engelska marknaden medan Russel har sin början 1984. Dessa två indexleverantörer gick 

ihop 2015.  

FTSE Russel är idag en global leverantör av index, analys och datalösningar för investerare. 

Deras index används av både institutionella som privata investerare globalt. I över 30 år har 

fonderbolag, kapitalförvaltare, investment banker valt deras index som jämförelseindex till 

deras ETF ’er, strukturerade produkter och indexderivat. 

 

När FTSE startade sin FTSE4GOOD Index familj 2001 var dem en av de första 

indexleverantörer som kunde erbjuda en global etisk indexfamilj. Därför har FTSE Russel 

över 15 års erfarenhet av att ESG analys och index. FTSE4GOOD omfattar 15 index som 

baseras på analys av över 3000 företag på 46 marknader, både utvecklade och 

utvecklingsmarknader. 

 

Man använder en modell som heter ”The FTSE ESG Ratings Model” den innehåller över 300 

indikatorer över 14 teman i tre huvudområden (ESG). Den är enbart baserad på publik 

information. FTSE Russel accepterar inte information som ges ut informellt av företagen, 

detta ökar trovärdigheten och transparensen på marknaden. 

Varje företag i investeringsuniversumet får en rating mellan 0 till 5. För att ett företag ska 

inkluderas i ett FTSE4GOOD index måste dem ha 3.1 eller högre på en utvecklad marknad 

och 2.0 eller högre på en tillväxtmarknad. 

Det som exkluderas är kolbolag, tobak, vapensystem, komponenter till kontroversiella vapen, 

klusterbomber, minor, kemiska vapen och kärnvapen.  

 


