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Sammanfattning 

 

Titel:En komparativ studie mellan etiska och traditionella fonder 2007-2011. 

 

Nivå:Kandidatuppsats i Företagsekonomi C med inriktning Finansiering 

 

Författare:RamizaBhalli och Maryam Sardar. 

 

Handledare:Åke Bertilsson 

 

Syfte:Syftet med denna uppsats är att göra en jämförande studie mellan svenska etiska 

aktiefonder med svenska traditionella aktiefonder, med underlag till avkastning, risk och 

riskjusterad avkastning.  

 

Teori: Det tidiga akademiska utvärderingsmåttet av Sharpe och det senaste framtaget av 

Modigliani- Modigliani modellen. 

 

Metod:Uppsatsen kommer att bygga på en kvantitativ undersökningsmetod där sekundära data 

ligger i grund för beräkningarna. En statistisk analys har tillämpats. 

 

Slutsats: Studiens slutsats blir att det inte finns någon betydande skillnad mellan den 

etiska fondgruppen och den traditionella fondgruppen sett till avkastning, risk och 

riskjusterad avkastning. Den traditionella fondgruppen var de som hade marginellt bättre 

avkastning.  

Nyckelord:riskjusterad avkastning, etiska aktiefonder, traditionella aktiefonder, Modigliani-

Modigliani, Sharpekvot, standardavvikelse. 
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Abstract 

Title: A comparative study between Ethical mutual funds and traditional mutual funds. 

 

Grade:Bachelor thesis in Business and Finance 

 

Authors:RamizaBhalli and Maryam Sardar 

 

Supervisor:ÅkeBertilsson 

 

Aim:The aim of this study is to do a comparative study between Swedish Ethical equity Funds 

with Swedish traditional equity funds in terms of return, risk and risk-adjusted return.  

 

Theory: Sharpe ratio and Modigliani-Modigliani. 

 

Method:  The essay will be based on a quantitative research method in which secondary data is 

the basis for the calculations. A statistical analysis was applied. 

 

Conclusion:The study concludes that there is no significant difference between the ethical fund 

group and the traditional fund group in terms of return, risk and risk-adjusted returns. The 

traditional fund group was those who had the best returns but only by small margins. 

 

Keywords:risk-adjusted returns, ethical mutual funds, traditional mutual funds, Modigliani-

Modigliani, Sharpe ratio, standard deviation. 

 

 

 



4 
 

Innehållsförteckning  

Sammanfattning..................................................................................................................2 

Abstract................................................................................................................................3 

1.Introduktionskapitel..........................................................................................................6 

1.1Bakgrund.........................................................................................................................6 

1.2 Problemdiskussion........................................................................................................10 

1.3 Frågeställning................................................................................................................10 

1.4Syfte..........................................................................................................………………….10 

1.5Avgränsning.............................................................................................................…..10 

2.Metodkapitel...................................................................................................................11 

2.1 Urval........................................................................................................................... 11 

2.2 Undersökningsmetod....................................................................................................12 

2.3Datainsamling..................................................................................…………………….......12 

2.4 Genomförandet av studien........................................................................…………………13 

2.5 Reliabilitet och Validitet....................................................................................………….13 

2.6 Metod och källkritik……………………………………………………………………………………………………14 

3. Teorikapitel ....................................................................................................................16 

3.1 Sharpekvot...................................................................................................................16 

3.2 Modigliani-Modigliani(M2)...........................................................................................17 

3.3 Treynors Kvot................................................................................................................17 

3.4 Jensens Alfa.................................................................................................................18 

3.5 Standardavvikelsen.................................................................................................…..19 

3.6Risk..............................................................................................................................19 

3.7 Tidigare Forskning………………………………………………………………………………………………………20 

4. Empiri.....................................................................................................................……..22 

4.1 Fakta om fonderna.......................................................................................................22 

4.2Tabell 1: Total genomsnittlig avkastning för de traditionella fonderna.......................26 

4.3 Tabell 2:Total genomsnittlig Avkastning för de etiska fonderna ……………………...………..26 

4.4 Tabell 3: Sammanställning av data ……………………………………………………………………………..27 

4.5Tabell 4: Sammanfattning data ……………………………………………..........................…………….29 



5 
 

 5. Analys ……………………………………………………………......................................................................30 

5.1 Bild 5: M2  för de etiska fonderna ………………………………………………………………………………………30 

5.2 Bild 6: M2 för de traditionella fonderna………………………………………………………………….............31 

5.3 Bild 7: Sharpekvot för de etiska fonderna ………………………………………………………………….........32 

5.4 Bild 8: Sharpekvot för de traditionella fonderna………………………………………………………………..33 

5.5 Tabell 9: Sammanställning av alla fonders totalavkastning och standardavvikelse..………… 34 

5.6 Analys av tidigare forskning……………………………………………………………………………………………….35 

6. Slutsats ………………………………………………………………………...........................................................36 

7. Källförteckning…………………………………………………………………………………………………………………....38 

8. Appendix……………………………………………………………………………………………………………………………..40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

1. Introduktionskapitel 

 

I detta kapitel tas bakgrunden och problembakgrunden upp. Dessutom tas uppsatsens syfte, 

frågeställning och avgränsning upp. 

1.1. Bakgrund 
 

Aktiefond är en slags sparandeform som tillåter den svenska befolkningen att investera i olika 

finansiella tillgångar för att trygga sitt framtida sparande.  Den första aktiefonden introducerades 

redan år 1958, men det var inte förrän1984 då allemansfonderna startades som fondsparandet 

fick sitt genombrott.  Allemansfonderna ökade från att ha endast 10 fonder till 1200 stycken, på 

enbart 30år. Statistiken visar att intresset för långtid sparande blev viktigt för den svenska 

befolkningen.(Fondbolagen, 2011) 

Men i och med den ökade medvetenheten om ens egen påverkan på omvärlden har människor på 

sistone blivit mer eftertänksamma om vad deras sparande kan bidra till. Detta har lett till att 

etiska fonder etablerats på fondmarknaden.  Definitionen av vad en etisk fond är varierar då det 

inte finns några bestämda normer, men en etisk fond undviker dock att investera i t.ex. tobak 

branschen, vapenhandel, spel, alkohol och porrindustrin. Detta är inte helt sant eftersom de etiska 

fonderna inte avhåller sig helt från investering i ”oetisk” verksamhet, en gräns på 5 % är satt för 

investering av detta slag. Intresset för Etiska fonder har ökat väldigt mycket bland de svenska 

fondspararna, då de etiska aktiefonderna haft en tillväxt de senaste tio åren från att vara tio 

fonder till över hundra idag. (Fair Trade Center, 2011) 

Det har blivit så vanligt med aktiefonder att hela 99 procent av den svenska befolkningen sparar i 

aktiefonder. Aktiefonder delas upp i olika kategorier, blandfonder, räntefonder, etiska fonder, 

indexfonder, fond i fond och hedgefonder.(Fondbolagen, 2011) 
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Aktiefonder 

Aktiefonder investerar minst ¾ av fondens pengar i aktier, eftersom aktiemarknaden påverkas av 

olika externa faktorer såsom utbud, efterfråga, konjunkturer etc., är ett sparande på långsikt i 

aktiefonder nödvändigt. Inom kategorin aktiefonder finns skillnader, Sverigefonder placerar 

kapital endast i svenska företags aktier, globalfonder investerar i aktier över hela världen och 

läkemedelsfonder inriktar sig enbart på läkemedelsföretag.  

Aktiefonder köper aktier i flera hundra företag men måste enligt lagen investera i minst 16 

företag. Detta ger andelsägaren riskspridning på sitt sparade kapital. 

Räntefonder 

Till skillnad från aktiefonder investerar räntefonderna endast sitt kapital i räntebärande 

värdepapper dvs. statskuldsväxlar och obligationer. Räntefonder finns i både korta räntefonder 

och långa räntefonder.  

Korta räntefonder placerar sitt kapital i fonder som har en löptid på tre år och i värdepapper som 

främst är garanterade av staten såsom statskuldsväxlar.  

Långa räntefonder även kallas obligationsfonder investerar i värdepapper som har mer än ett år 

av löptiden kvar. Risken i långa räntefonder är större och passar därför bäst för 

långtidssparandet. 

Blandfonder 

En blandning av räntefonder och aktiefonder är blandfonder. En blandfond investerar både i 

aktier och räntebärande värdepapper.  Fördelningen av investeringen varierar baserat på vad som 

ger bäst avkastning just för tillfället.  Blandfonder kan ena perioden investera en större andel i 

aktier och en annan period omvänt.  

 

Index fonder 

Indexfonder följer utvecklingen av ett index, fonderna har ingen förvaltare som bestämmer vilka 

företag man skall investera i. Den enda direktlinje man har är indexet som fonden följer. 
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 I artikeln "An Index Fund Fundamentalist" av John C. Bogle sägs det att Index fonder är de 

fonder som lyckas bäst sett till avkastning. Indexfonderna är billiga då kostnaden för förvaltning 

tas bort.  Då avkastningen blir densamma som genomsnittet på börsen är indexfonder ett 

alternativ för långtidssparande. 

Etiska fonder 

Det är svårt att exakt definiera vad en etiskfond är då etiskt uppfattas olika av alla menEtiska 

fonder väljer att investera i företag med ”etisk verksamhet”, fondförvaltaren undviker att 

investera sitt kapital i ”oetiska branscher” såsom vapen, pornografi eller tobaksbranschen. Istället 

väljer man företag som tar hänsyn till miljön eller som har bäst socialt ansvar i sin specifika 

bransch.  En etisk fond har dock rätt att investera max 5 % inom ”oetisk-verksamhet”.(Fair Trade 

Center, 2011)  

Det finns ingen bestäms definition av vad en etisk fond är men på begäran av konsumentverket 

har Etiska Nämnden för Fondmarknadsföring, ENF, satt upp ett antal krav för att en fond ska 

kunna marknadsföras som etisk. Så här skriver ENF i sitt uttalande från den 5 maj 2009:   

”ENF anser att följande ska vara uppfyllt för att en fond ska kunna marknadsföras 

som ”etisk” eller med andra formuleringar som anger eller antyder att fonden riktar 

in sig på placeringar utifrån särskilda miljömässiga, sociala eller andra liknande hänsyn. 

 fondbolaget ha en väl definierad process för att välja ut sina placeringar och ha en 

funktion för att löpande kontrollera och säkerställa att urvalsprocessen följs 

 omsättningen i det bolag där placeringen sker, eller i den koncern där bolaget ingår, inte 

överskrida fem procent avseende verksamheten som inte lever upp till de särskilda krav 

som fondbolaget har ställt upp när det gäller placering utifrån negativa urvalskriterier  

 fondbolaget på ett tydligt och lättillgängligt sätt redovisa bolagets placeringspolicy för 

fonden (inklusive information om urvalskriterier och omsättningsgränser) och bolagets 

urvalsprocess för fonden samt det sätt på vilket processen kontrolleras och säkerställs. 

Detta gäller utöver uppgifter som ska framgå av fondbestämmelser, faktablad och 

informationsbroschyr. Informationen ska lämnas på bolagets hemsida, men det ska alltid 

vara möjligt att också få den i skriftlig form. 
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 Fondbolaget ska också i sin årsberättelse och halvårsredogörelse redovisa hur 

placeringspolicyn uppfyllts beträffande inriktningen på placeringar utifrån särskilda 

hänsyn. I den mån avvikelser skett från policyn ska fondbolaget informera om 

vilkaåtgärder som vidtagits med anledning av detta.” 

 

Dessa riktlinjer som ENF har sattit upp är inte helt definerade och det är upp till varje enskild 

investerare att bestämma vad som räknas som etisk för dom.Det finns ingen bestämd 

definition av vad en etisk fond är. I en artikel i tidsskriften Journal of Financial Planning 

skriver författarna om hur en etisk verksamhet tolkas på olika sätt. I artiklen skriver 

författarna detta om investering i etisk verksamhet.  

 ” The definition of SRI is a function of the individuals of funds viewpoint and the specific 

criteria they are willing to adopt. There is no generally accepted definition” 

 

Etiska aktiefonder delas in i fyra kategorier: 

Avstå-fonder: Avstå fonder innebär att fondbolag inte investerar i företag vars verksamhet går 

emot deras uppfattning om vad som anses som etiskt. Men det finns en gräns för hur mycket ett 

företags omsättning kan tänkas komma från en ”oetisk verksamhet”. Men denna gräns varierar.  

 

Bäst-i-klassen-fonder. Bäst i klassen fonder representerar fonder som är ledande på att vara 

etiska och som av fondbolagen anses vara goda föredömen för övriga i branschen. 

 

Ideella aktiefonder: En ideell fond är en fond som skänker en del av sin förmögenhet till ett 

ideellt ändamål såsom välgörenhet. Vilket gör att ideella fonder inte får delta i 

premiepensionsvalet eftersom förvaltarna inte får skänka bort spararnas pensionspengar.  

Miljöfonder. Investerar i företag vars verksamhet huvudsakligen syftar till en hållbar 

miljöutveckling. 
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1.2 Problemdiskussion 

 

Som bakgrund till studien har författarna valt och granska hur den riskjusterade avkastningen 

jämförs mellan etiska svenska fonder och traditionella svenska fonder för att analysera vilken 

grupp som är bäst att investera i.En nackdel med etiska aktiefonder är att de inte kan sprida ut sitt 

innehav av aktier lika mycket som traditionella då vissa krav måste uppfyllas. Detta leder till att 

urvalet av aktier begränsas vilket gör att risken inte kan spridas lika mycket som för de 

traditionella fonderna. 

1.3Frågeställning: 

 

Vilken av de två kategorierna fonder ger bäst avkastning? 

Vad är skillnaden mellan etiska och traditionella aktiefondermed avseende på investering? 

1.4Syfte 

Syftet med denna uppsats är att jämföra svenska etiska aktiefonder med traditionella svenska 

aktiefonder, beaktat risk och avkastning. Tillämpade utvärderingsmått är den traditionella 

Sharpekvoten och det senaste akademiska utvärderingsmåttet av Modigliani-Modigliani. 

1.5 Avgränsning 

I den här studien har vi valt att jämföra etiska aktiefonder med traditionella aktiefonder. Som en 

förvaltare av fonder är det intressant att veta vilken fondgrupp som är bäst att investera i. 

Författarna har valt att arbeta med aktiefonder, tio etiska fonder och tio traditionella fonder som 

finns på den svenska marknaden, åren 2007 till 2011. Fonderna har valts slumpmässigt från 

Pensionsmyndighetens hemsida där det är en klar uppdelning mellan etiska och traditionella 

fonder.Avgränsningen är den svenska marknaden och därför har den utländska aktiefond 

marknaden uteslutits för att studien inte ska påverkas av den utländska marknadens externa 

störningar såsom regler, skatter, valutakursförändringar eller räntenivåer.  
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2. Metod 
 

I detta kapitel beskrivs vilken undersökningsmetod som använts samt hur genomförandet av 

studien gick till. Studiens Reliabilitet och Validitet tas upp, samt hur urvalet och data 

insamling gick till.  

 
2.1 Urval 

 

Författarna har valt att jämföra etiska fonder med traditionella aktiefonder och därför kommer 

dessa delas in i två grupper med tio fonder vardera. Urvalet av fonderna har valts slumpmässigt 

frånPensionsmyndighetens hemsida där det är en klar uppdelning mellan etiska och traditionella 

fonder. De valda fonderna är alla etablerade på den svenska marknaden. En femårsperiod ansågs 

mest lämplig pga. tidsbrist. Undersökningsperioden för fonderna begränsades till fem år där 

författarna utgick från perioden 2007-01-01 till 2011-12-31. År 2012 har uteslutits från studien 

eftersom det bara finns ett kvartals statistik och kan leda till ett missvisande resultat.  

 

 

Lista över de valda fonderna:  
  

Etiska aktiefonder:  

 
Folksam LO Sverige 

Cicero SRI Sverige 

SEB Östersjöfond 

SPP aktiefond Sverige aktiv  

Folksams Aktiefond Sverige 

SEB Etisk Globalfond 

Folksams tjänstemannafond- Sverige 

Nordea Swedish Stars            

Swedbank Robur Ethica- Sverige 

DNB Sverigefond 

 

 

Traditionella aktiefonder: 

 
Swedbank Robur - Sverigefond 

MEGA 

 Nordea Beta 

AMF aktiefond Sverige 

Handelsbanken Sverigefond 

Carnegie Sverigefond 

Nordea sverigefond 

Länsförsäkringar Sverige- fond 

Danske Invest  Sverige- Fokus 

Enter Sverige 

Öhman Sverige fond 
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2.2 Undersökningsmetod 

 

Inom forskning finns två olika kategorier av undersökning, kvalitativ och kvantitativ forskning. 

Den kvalitativa undersökningen är en beskrivande metod där man går in på djupet och besvarar 

frågor som ”hur, vad och varför”.Datainsamlingen sker med hjälp av intervjuer och 

observationer, vilket klassas som primärdata. Den kvantitativa forskningen däremot utgår från 

förstrukturerade teorier,hårddata och statistik, resultaten framställs i form avsiffror, tabeller och 

diagram och klassas som sekundärdata.Studien består utav sekundärdata som inhämtats från 

kurslitteraturen, böcker och olika hemsidor från internet.  Författarna har valt och använda sig av 

en kvantitativ metod för studien. 

Författarna har valt att använda sig utav en deduktiv ansats, dvs. att resultatet kommer att 

framställas genom redan kända teorier. Deduktion innebär att man utgår ifrån "det generella till 

det konkreta". På nationalencyklopedin beskrivs Deduktiv metod som "det vetenskapliga 

förfaringssättet att logiskt härleda satser ur allmänna lagar eller axiom".  

(Bryman & Bell, 2003). 

2.3 Datainsamling 

Denna uppsats består utav sekundärdata som inhämtats från kurslitteraturen, böcker och följande 

hemsidor från internet.   

Data hämtades från följande externa databaser och hemsidor.  

- Pensionsmyndighetens hemsida. (Urval av de valda tjugo fonderna) 

- Data för beräkning av den riskfria räntan togs från Riksbankens hemsida med statistik över 

statsobligationer för åren  2007-2011 

- Data för beräkning av den genomsnittliga avkastningen för alla fonder togs från Morningstar.  
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2.4 Genomförandet av studien 

 

Syftet med denna studie är att jämföra svenska etiska aktiefonder med traditionella svenska 

aktiefonder, med risk och avkastning som underlag. Tillämpade utvärderingsmått är 

Sharpekvoten och Modigliani-Modigliani måttet. På grund av tidsbrist valde vi att 

undersökningsperioden kom att innefatta femårsperioden åren 2007-2011 och ett urval av tio 

etiska och tio traditionella aktiefonder. År 2012 valdes bort eftersom det bara finns ett kvartals 

siffror tillgängliga för alla fonder. Urvalet av fonderna valdes slumpmässigt från 

Pensionsmyndighetens hemsida. Författarna valde att endast ha med aktiefonder som finns på 

den svenska fondmarknaden och den utländska fondmarknaden har uteslutits.  

Vi inledde studien med att samla in relevant och befintlig information om de valda fonderna på 

Morningstar. Avkastning i procent för de valda åren för respektive fond togs från Morningstar. 

Dessa data samlades in den 10 april 2012. Avkastningen i procent användes för att räkna ut den 

genomsnittliga avkastningen för undersökningsperioden. Sedan räknades standardavvikelsen ut. 

Den riskfria räntan som använts till både Sharpekvot och Modigliani- Modigliani formlerna 

representeras av en statsobligation med en löptid på 5 år. Data för beräkning av den riskfria 

räntan togs från Riksbankens hemsida. Värdena var presenterade på kvartalsbasis som 

beräknades om till en genomsnittlig riskfri årsavkastning på 3,004 %. 

Till att räkna Modigliani- Modigliani måttet använde sig författarna av Sharpekvot för varje fond 

som subtraherades med Sharpekvot för marknaden, som var densamma för alla fonderna. Detta 

värde multiplicerades med standardavvikelsen för marknaden. 

2.5Reliabilitetoch validitet 

 
När man gör en studie är det viktigt att ha hög reliabilitet och validitet för att studien ska kunna 

räknas som pålitligt. Reabilitet mäter tillförlitligheten i studien, alltså hur pålitliga det insamlade 

data i en studie är. Det insamlade data som författarna använt och analyserat i studien anses vara 

av hög tillförlitlighet då dessa hämtats från Morningstar, Pensionsmyndigheten och Riksbankens 

hemsida. De värden som hämtats från dessa databaser anses säkra eftersom det är tillförlitliga 

källor. (Bryman & Bell, 2003). 
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Validitet handlar om hur relevanta data är för en studie och i vilken utsträckning ett 

mätinstrument mäter det som man avser att mäta. Alltså om det stämmer överens med studiens 

syfte. Syftet med denna studie är att jämföra svenska etiska aktiefonder med traditionella svenska 

aktiefonder och detta sker genom att analysera risk och avkastningen för fonderna. Författarna 

anser att de data som insamlats till studien är valida då dessa använts till de valda teorierna så 

som Sharpekvot och Modigliani-Modigliani.  

2.6  Metod och Källkritik 

Till denna studie har en kvantitativ forskningsmetod använts. Den kvantitativa forskningen utgår 

från förstrukturerade teorier som består av hård data och statistik, resultaten framställs i form av 

siffror, tabeller och diagram och klassas som sekundärdata. Till denna studie har relevant 

statistik och data tagits fram och analyserats.  En negativ synpunkt med den kvantitativa metoden 

gentemot den kvalitativa är att resultatet och analysen blir väldigt enformig, och man får inte 

fram den “mänskliga kontakten” I form av intervjuer, enkäter etc.  

Författarna ansåg sig inte ha behov av en kvalitativ metod då syftet och frågeställningen med 

studien kunde fullt ut besvaras med användning av en kvantitativ metod.  

 

Undersökningsperioden är på fem år och detta kan kritiseras som en för kort period. En längre 

undersökningsperiod bidrar till starkare samband och högre tillförlitlighet i studien. 

Data som används till studien har tagits från databaser som Morningstar och 

Pensionsmyndighetens hemsida vilket klassas som säkra källor.    

Morningstar har funnits på internet sedan 1995 men då under namnet Fondstar.I dag är 

Morningstar världens största oberoende utgivare av information om fonder, tack vare snabb 

tillväxt och en rad långa förvärv (http://www.morningstar.se/Article.aspx?title=historik). 

Författarna använde jämförelseindexet MSCI Sverige index för beräkning av Modigliani- 

Modigliani. Men detta index inkluderar inte utdelningar.  Hade det använts ett annat index som 

tar hänsyn till utdelningar skulle det troligen inte vara någon signifikant skillnad i slutsatsen.  För 

att få fram marknadens standardavvikelse använde vi oss av MSCI Sverige Index 

standardavvikelse för de senaste 36 månaderna. Denna var given och låg på 27,05. Att vi 

http://www.morningstar.se/Article.aspx?title=historik
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använde oss utav en standardavvikelse på tre år kan leda till ett missvisande resultat då en 

standardavvikelse på fem år för fonderna använts i studien.  
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3. Teorier 

 
I detta kapitel beskrivs teorierna samt formlerna som är relevanta för studien. Men alla teorier 

har inte tillämpats i studien, utan studiens valda teorier nämns under syftet.  

 

3.1 Sharpe kvot 

Sharpekvot togs fram 1966 av William Sharpe och sen dess har det varit ett av de mest 

refererade riskjusterade utvärderingsmått som finns inom finansämnet. Mycket på grund av att 

det är enkelt att förstå och tillämpa.  

Sharpekvot är ett mått som beräknas genom att dividera riskpremien(avkastningen minus den 

riskfria räntan) med den totala risken. Sharpekvotmåttet tar både hänsyn till högst avkastning och 

att hålla risken nere.  Den fond som har högst Sharpekvot under mätperioden har uppvisat störst 

skicklighet. Ju högre Sharpekvot en fond har, desto bättre är den riskjusterade avkastningen.  

Sharpekvoter kan därför användas för att rangordna skickligheten hos förvaltare.   Men 

Sharpekvoten bör endast användas för att jämföra fonder inom samma kategori och som placerar 

på samma marknad.  

 

SR= 
𝑟 p−𝑟f

σp
 

SR= Sharpekvot 

𝑟 p= Fondens genomsnittliga avkastning 

𝑟f= Den riskfria avkastningen. 

𝜎𝑝  =standardavvikelsen för fondens avkastning 

 Modigalini. F, Modigliani. L. Risk-Adjusted Performance( TheJournal of  Portfolio 

Management, 1997) 
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3.2 Modigliani-Modiglianis modell för riskjusterad avkastning 

M
2
 = Fondens R*− 𝑟 m 

R*= Fondens genomsnittliga avkastning om risken varit lika hög som  för aktiemarknaden som 

helhet. 

r m= Aktiemarknadens genomsnittliga avkastningen 

Skillnaden mellan den förvaltade fondens avkastning och den totala fondmarknadensavkastning. 

M2 = (Sp − SM)×𝜎M. Alternativt kan en förenklad variant av Modigliani 

Modiglianitillämpas. 

Modigliani-Modigliani modellen är en vidareutveckling av Sharpekvoten.När man använder 

denna modell räknar man ut fondernas under- eller 

överavkastning.Gentemot marknaden då avkastningen är högre än marknadens avkastning 

genererar fonden en överavkastning. Om det är tvärtom och fondens avkastning är lägre än 

marknadens genererar fonden en underavkastning. (Zvi Bodie, Alex Kane, Alan J. Marcus 

.Investments Eight Edition International Edition. Boston: McGraw-Hill, 2009. s.814) 

3.3 Treynors kvot  

Treynorskvot är ett riskjusterat avkastningsmått som visar fondens faktiska riskpremie, och 

utvecklades av Jack Treynor redan år1965.  

Treynorskvot är en teori som påminner om Sharpekvoten vilket också är ett riskjusterat 

avkastningsmått, skillnaden är att Treynorskvot använder sig av variabeln beta istället för 

standardavvikelsen.  Detta innebär att Treynorskvot endast tar hänsyn till fondens systematiska 

riskej den osystematiska. Denna teori kan användas vid komparativa studier mellan olika fonders 

prestationer.  

𝑇𝐼 =
𝑟 p−𝑟 𝑓

𝛽𝑝
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ṝp = Fondens genomsnittliga avkastning 

ṝf = Riskfri avkastning 

βp = Fondens Beta 

3.4 Jensen Alfa 

Detta mått används för att beakta risken vid utvärdering av avkastningen för en portfölj eller 

aktiefond. Fondförvaltare kan genom Jensens Alfa analysera skillnaden mellan en portföljs 

avkastning och vad avkastningen skulle presterat ifall portföljen legat på marknadslinjen för 

värdepapper, Security Market Line. Vid ett positivt värde går det att dra slutsatsen att portföljen 

haft en bra avkastning. Ett negativt värde innebär att portföljen haft en för låg avkastning. 

År 1967 skrevs artikeln om en tillämpning av modellen CAPM, detta mått fick namnet Jensen 

Alfa efter författaren.  SML linjen eller CAPM är en rät linje som visar sambandet mellan 

förväntad avkastning och beta som riskmått. Ett positivt alfa-värde betyder att fonden ligger 

ovanför SML-linjen medan ett negativt alfavärde att fonden ligger under SML-linjen. 

 

 

𝛼 =𝑅𝑝− [𝑅𝑓+𝛽∗(𝑅𝑀−𝑅𝑓)] 
 
𝛼𝑝= 𝑎𝑙𝑓𝑎𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑡 

𝑅𝑝=𝑃𝑜𝑟𝑡𝑓öl𝑗𝑒𝑛𝑠𝑔𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑙𝑖𝑔𝑎𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 

𝑅𝑓=𝑅𝑖𝑠𝑘𝑓𝑟𝑖 avkastning 

𝛽= 𝐵𝑒𝑡𝑎𝑣ä𝑟𝑑𝑒 

𝑅𝑀=𝑀𝑎𝑟𝑘𝑛𝑎𝑑ens 𝑔𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑙𝑖𝑔𝑎𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 
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3.5 Standardavvikelsen 

Standardavvikelsensom är det vanligaste spridningsmåttet för att mäta risk utgår från 

avvikelserna från medelvärdet.En låg standardavvikelse ligger under 25 procent vilket tyder på 

att fonden i fråga har en låg risk mätt på årsbasis. Hög standardavvikelse ligger på över 

35procent vilket tyder på hög risk. För att mäta standardavvikelsen på fondkursen är det 

vanligast att mäta en period på 4-5år. 

 

𝝈 =   
∑ 𝑹 −  𝑹  𝟐

𝑵 − 𝟏
 

 

N = antalet observationer 

R=Avkastning 

𝐑  = Genomsnittlig avkastning 

3.6 Risk  

Risk och Volatilitet är två benämningar som används i samma sammanhang då risken för en fond 

mäts med hjälp av volatilitet. Volatilitet beskriver hur mycket en aktiekurs avviker från 

medelvärdet, denna spridning i sin tur mäts utifrån standardavvikelsen. Med stor volatilitet 

menas stor variation på aktiekursen, medan låg volatilitet betyder mindre variation, mer stabil 

kurs.  En volatil aktiekurs är med andra ord en aktiekurs med stora svängningar. 

Som aktieägare bör man sprida riskerna, detta innebär att man undviker att investera i en enda 

aktie och istället väljer att investera i olika aktiefonder. 

 Detta kommer att resulteras i lägre risk då man drabbas av en mindre kapitalförlust om det går 

dåligt för en specifik aktiefond, än om man placerat all sitt kapital i just denna. 



20 
 

Väljer man som aktieägare att bortse från detta och istället satsa all kapital på en specifik 

aktiefond krävs en noggrann analys av fondkursen.  Denna metod medfören högre risk, vilket i 

sin tur dock ger möjlighet till högre avkastning, för att få bäst avkastning bör en placering med 

hög risk ske på långsikt.  

Ett annat begrepp för att sprida riskerna är diversifiera.  Nationalencyklopedin beskriver 

diversifiering som ett ekonomiskt uttryck vilket innebär att ”verksamheten breddas för att t.ex. 

bli mindre beroende av konjunkturerna…” (http://www.ne.se/lang/diversifiering) 

 

Avkastning 

Avkastning visar slutgiltiga vinsten av investeringarna. 

Avkastningen varierar beroende på bransch, tidsperiod, och vilka finansiella instrument man 

placerar sitt kapital i t.ex. aktieindexobligationer, aktiefonder eller räntebärande papper.  

Avkastning till aktieägarna tilldelas på två olika sätt, antingen genom att aktien stiger i värde 

eller genom utdelning.  Den vanligaste andelen för utdelning består av 30-50% av vinsten, och 

delas ut när räkenskapsåret är slut. Den resterande andelen behåller företaget för ny investering 

för att expandera verksamheten i hopp om ytterligare framtida vinster.   Nya investeringar i ett 

företag leder till ökad värde för aktien, detta resulteras i att aktiekursen stiger över tid om 

företaget från år till år ständigt genererar vinst.  

Andra faktorer som påverkar aktiekursen kan vara stora beställningar och inköp, avreglering, 

naturkatastrofer, terrordåd etc.   

 

3.7 Tidigare forskning  

Många studier har gjorts där man jämför etiska aktiefonder med traditionella aktiefonder.   

I artikeln Performance of Ethical Mutual Funds in Spain: Sacrifice or Premium? Har författarna 

Angeles Fernandez-Izquierdo och Juan Carlos Matallin-Saez gjort en liknande undersökning på 

den spanska fondmarknaden år 2008. Författarna Fernandez-izquierdo och Matallin-Saez  

använde sig av en tidsperiod på 3 år men med ett högre antal utvalda fonder. Slutsatsen blev att 
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det inte finns någon markant skillnad på de två undersökningsgrupperna sett till avkastning. 

(Fernandez-Izquierdo Angeles, 2008) 

 

En annan liknande undersökning har gjorts på den europeiska fondmarknaden under tidsperioden 

1995-2001. Där man jämförde 30 etiska aktiefonder med 30 traditionella aktiefonder från fyra 

olika länder och syftet var att mäta den riskjusterade avkastningen genom Jensens alfa. Man kom 

i undersökningen fram till att det inte fanns någon större skillnad mellan de båda fondgrupperna 

sett till riskjusterad avkastning.(Kreander, Gray, Power, and Sinclair, 2005) 

  

På den australienska fondmarknaden gjordes också en liknande undersökning där man jämförde 

aktiefonder mellan år 1986-2005. Författarna använde sig av CAPM, Jensens Alfa och 

korrelationstest för att undersöka den riskjusterade avkastningen. Resultatet blev att investerare 

tar en viss högre risk ekonomiskt när de investerar i etiska aktiefonder. (Stewart, Van der Laan, 

Geoff och Janice, 2008). 

 

Alla tre undersökningar kommer fram till samma resultat, att det inte ska vara någon skillnad 

mellan etiska och traditionella aktiefonder sett till den riskjusterade avkastningen. Sett till den 

riskjusterade avkastningen bör det därför inte vara några skillnader mellan etiska och 

traditionella aktiefonder.  Fast i den undersökning som gjordes på den australienska 

fondmarknaden kunde man se att det fanns en liten större risk att investera i etiska aktiefonder.  
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4. Empiri 

 

I detta kapitel redovisas all insamlade data samt kort fakta om varje fond. 

 
SEB etisk globalfond.  
 

Denna etiska aktiefond placerar sin investering främst i aktier och aktierelaterade värdepapper.  

Fonden följer Global Ethical Standards restriktioner på vad som gäller för att klassas som etisk 

fond, bl.a. avstår dessa från att investera i verksamheter som har hand om vapen, alkohol, spel 

och pornografi.  

 

Folksams tjänstemannafond Sverige  

 

Denna fond har sin fokus främst på avtalspensioner och premiepension där de investerar minst 

75% av sitt kapital i fonder som är noterade på den svenska marknaden. Fondens risk beräknas 

som medelhög.  Då fonden följer etiska restriktioner sker investeringarna inom "etisk 

verksamhet". 

 

Nordea Swedish stars  

 

Nordea Swedish Stars är en fond som startades år 1999 och investerar 85% på aktier som 

ärnoterade  i Sverige, fonden klassas som etisk då de följer ENF:s krav på etisk fond.  

 

Swedbank RoburEthica Sverige  

 

Denna fond investerar i svenska överlåtbara värdepapper och andra svenska finansiella 

investeringar.  Andelen utländska investeringar har en begränsning på 10% av fondens värde.  

Fonden följer etiska kriterier och tar hänsyn till bl.a. miljö, mänskliga rättigheter och affärsetik. 

 

 



23 
 

 

DNB Sverigefond  

 

DNB Sverigefond investerar i svenska aktier med stora tillväxtmöjligheter.  Fonden har 

begränsningar på sin placering då de inte investerar i företag där barnarbete finns, eller företag 

som stöder vapen och krigsmaterial. 

 

 

Swedbank Robur Sverigefond MEGA  

 

Fonden är en aktiefond som investerar och handlar på den svenska marknaden, fonden har en 

begränsning på 10% av fondens värde i andra fonder.  

 

Nordea Beta  

 

Fonden placerar sina placeringar främst på den svenska börsen i företag med internationell 

inriktning. Nordea Beta gör även utländska investeringar som får uppgå till 30% av fondvärdet.  

 Dessa utländska investeringar görs främst i Europa och Nordamerika. 

 

AMF aktiefond Sverige  

 

Fonden startades år 1998, och är en aktiefond som investerar på den svenska marknaden.  

 

Handelsbanken Sverigefond 

 

Fonden är en värdepappersfond som investerar på den svenska marknaden. Fonden har som mål 

att uppnå en långsiktig tillväxt och överstiga Stockholmsbörsens genomsnittliga avkastning. 

Fonden investerar även i onoterade företag och på konto i kreditinstitut där gränsen ligger på  

10% av fondens värde. 
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Carnegie Sverigefond 

 

Fonden är en aktiefond som investerar på Stockholms fondbörs, men kan även investera i 

räntebärande värdepapper. Carnegie Sverigefond har inga begränsningar på vilka företag eller 

branscher de investerar i. 

 

Nordea Sverigefond 

 

Aktiefonden Nordea Sverigefond placerar i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper på 

den svenska marknaden med fokus på stora företag med internationell inriktning. Fonden får 

dessutom placera upp till 10% i fondandelar.  

 

Länsförsäkringar Sverigefond 

 

Länsförsäkringar Sverigefond har funnits sen 1990. Fondens placeringar sker i stora svenska 

företag såsom Volvo, H&M och Ericsson, dessa företag är noterade på stockholmsbörsen.   

 

Danske Invest Sverige fokus 

 

Denne fond placerar både i svenska och utländska aktierelaterade fondpapper som är noterade på 

den svenska börsen eller på svensk marknadsplats.  

 

Enter Sverige 

Enter Sverige placerar minst 90% av sina investeringar som är noterade på svensk börs eller som 

inom ett år kommer bli noterade på svensk börs eller svensk marknadsplats.  

 

Öhman Sverigefond 

 

Öhmans Sverigefond startades 1996 och placeras i svenska akter, fonden investerar 50 till 80 

innehav.  
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Folksam LO Sverige 

 Är en aktiefond som placerar minst 75% av sitt kapital i aktier på den svenska 

marknaden.  Fondens risk beräknas vara från medel till hög, vilket kan resulteras till stor 

variation på börskursen över tid. Då fonden bl.a. tar hänsyn till mänskliga rättigheter och miljö, 

klassas dem som en etisk fond enligt ENF:s krav.   

Cicero SRI Sverige 

Cicero SRI Sverige är en fond som investerar till mestadels på stora bolag.  

Fonden har förkortningen SRI i sitt namn, vilket innebär att denne fond inte får investera i bolag 

som handskas med sprit, pornografi, spel och vapen.   

SEB Östersjöfond/WWF är en fond med fokus på medelstora och stora bolag, fonden följer 

världsnaturfondens (WWF- World Wide fund for nature) etiska riktlinjer, vilket innebär att 

endast 5% av fondens investeringar får placeras på "oetisk" verksam som ex; sprit och vapen 

industrin. 

SPP aktiefond Sverige aktivär en fond med högrisk, således är ett långtidssparande på minst 

5år nödvändigt.  Fonden som är noterad på Nasdaq OMX har som mål att överstiga 

Stockholmsbörsens genomsnittliga värdetillväxt med hjälp av god riskspridning. 

Folksams aktiefond Sverigeplacerar minst 75% i aktier på den svenska marknaden, en bred 

placeringsinriktning gör att fonden kan investera i flera olika branscher och bolag, vilket bidrar 

till god riskspridning.  Fonden klassas som medel till hög riskfond. 
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Traditionella Fonder  

Tabell 1 Total genomsnittlig avkastning i procent för tidsperioden 2007-2011 

 

Källa: Egen beräkning 

Etiska Fonder 

Tabell 2 Total genomsnittlig avkastning i procent för tidsperioden 2007-2011

 
Källa: Egen beräkning 

0

5

10

15

20

25

30

35

Total genomsnittlig avkastning

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

Total genomsnittlig avkastning



27 
 

 

Tabell 1 och tabell 2 är en sammanställning utav den totala avkastningen i procent för respektive 

fond för tidsperioden 2007-2011. Alla de traditionella fonderna visade en positiv total 

avkastning. Medan i den etiska fondgruppen visade SEB Etisk globalfond en negativ 

totalavkastning på -15,61 procent. Den fond som presterat bäst i den traditionella fondgruppen är 

Enter Sverige som hade en total avkastning på 30,1  procent. I den etiska fondgruppen är det två 

fonder som ligger i topp med 24 procent och det är Folksam tjänstemannafond Sverige och 

Nordea Swedish Stars. Om man jämför Enter Sverige med Folksam tjänstemannafond Sverige 

och Nordea Swedish Stars har Enter Sverige presterat lite bättre än de andra med bara 6,1 

procent. Det är ingen signifikant skillnad i total avkastning.  

Tabell 3 Sammanställning av data 

Traditionella Fonder σ Sharpekvot Modigliani  

AMF aktiefond 

Sverige 
36,26 0,054 -0,098% 

Carnegie 

Sverigefond 
32,09 0,052 -0,18% 

Danske Invest 

Sverige Fokus 
36,9 -0,059 - 4,7% 

Enter Sverige 

 
42,27 0,07 -0,556% 

Handelsbanken 

Sverigefond 
36,93 0,055 -0,82% 

Länsförsäkringar 

Sverigefond 
33,33 0,039 -0,057% 

Nordea Beta 

 
31,45 -0,05 - 0,71% 

Nordea Sverigefond 

 
35,29 0,005 -4,35% 

Swedbank Robur 

Sverigefond MEGA 
37,35 0,00016 -2,10% 

 

Öhman Sverigefond 

 
33,26 0,046 - 0,43% 

 

Etiska Fonder σ Sharpekvot Modigliani  

Cicero SRI Sverige 

 
                        34,72 -0,0088 -2,66% 
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DNB Sverigefond 35,11 0,0466 -0,4% 

Folksam Aktiefond 

Sverige 
36,50 0,029 - 1,12% 

Folksam LO Sverige 

 
36,26 0,0429 -0,55% 

Folksam 

tjänstemannafond 

Sverige 

36,40 0,048 - 0,34% 

Nordea Swedish 

Stars 
34,79 0,0505 -0,24% 

SEB Etisk 

globalfond 
19,97 -0,309 -14,9% 

 

SEB Östersjöfond 

 
32,18 -0,076 - 5,41% 

SPP aktiefond 

Sverige Aktiv 
36,07 0,024 -1,32% 

 

Swedbank Robur 

Ethica Sverige 
37,39 -0,0076 -2,62% 

Källa: Egen beräkning 

I Tabell 3 redovisas risken genom standardavvikelsen för varje fond. Bland de traditionella 

fonderna ligger Enter Sverige i topp med högst standardavvikelse med 42,27. Bland de etiska 

aktiefonder är det flera fonder som ligger tätt in på varandra men den som avvek från resten var 

Folksam Aktiefond Sverige som hade en standardavvikelse på 36,50. Om man jämför den etiska 

fondgruppen med den traditionella är det ingen markant skillnad i standardavvikelsen men den 

traditionella gruppen har högre värden.  

Den riskjusterade riskavkastnings måttet beräknades med Sharpekvot och Modigliani Modigliani 

måttet. Den fond som uppvisat högst positiv riskjusterad avkastning utifrån Sharpekvot och M2 

beräkningarna bland de traditionella fonderna är Enter Sverige med Sharpekvot värde på 0,07. 

Dessutom ligger M
2
- värdet på -0,556. Bland de etiska fonderna har Nordea Swedish Stars högst 

positiv riskjusterad avkastning med ett Sharpekvot värde på 0,050 och ett M
2
-Värde på -0,24. Av 

dessa två aktiefonder är det den traditionella fonden Enter Sverige som visat bäst värden på 

Sharpekvot och M
2
. 
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Tabell 4 Sammanfattning av data . 

Sharpekvot etiska = - 0,1609 traditionella= 0,21216 

Modigliani etiska= - 29,56% traditionella= - 14% 

Standardavvikelse traditionella= 35,5  

Standardavvikelse etiska= 33,939 

Avkastning 5 år etiska= 14,948 Traditionella= 19,095 

I tabell 4 har en sammanställning gjorts, där värdena på Sharpekvot, modigliani modigliani, 

standardavvikelsen och avkastningen summerats för respektive fondgrupp.  

Den etiska fondgruppens Sharpekvot värde ligger på -0,1609 samtidigt som värdena för den 

traditionella fondgruppen ligger på 0,21216. Detta visar en skillnad på 0,37306 där den grupp 

med högst värde är den traditionella fondgruppen. Nästa teori som tillämpades för studien var 

Modigliani Modigliani, där de etiska fonderna har ett värde på -29,56% medan de traditionella 

fonderna har ett högre värde på -14 %. Skillnaden låg på 15,56%. 

 

 Avkastningen som beräknats under en femårig period visar att den traditionella fondgruppen har 

en fördel med 4,147%. Den traditionella fondgruppen har en avkastning på 19,095% och den 

etiska gruppen en avkastning på 14,948% .  

 

Utifrån sammanställningen av empirin kan vi konstatera att den undersökningsgrupp som visat 

flest positiva värden är den traditionella fondgruppen, som hade bäst värden på Modigliani- 

Modigliani, Sharpekvot och avkastning. 

 

 

 

 



30 
 

5. Analys 

I detta kapitel analyseras empirin 

                                                      Modigliani- Modigliani 

Bild 5 

 

Källa: Egen beräkning 

 

Bild 5 visar Modigliani- Modigliani måttet över de etiska aktiefonderna. Den fond som presterat 

bäst är Nordea Swedish Stars med ett Modigliani värde på -0,24 % . Den aktiefond som har lägst 

Modigliani värde är SEB etisk globalfond som har ett värde på -14,9%. Skillnaden blir på 

14,66% , där Nordea Swedish star har ledningen. 
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Bild 6 

 

Källa: Egen beräkning 

 

Bild 6 visar Modigliani- Modigliani måttet över den andra undersökningsgruppen som är de 

traditionella aktiefonderna. Den som presterat bäst ärAMF aktiefond Sverigemed ett värde på-

0,098% , den aktiefond som har lägst Modigliani- Modigliani värde är Danske Invest Sverige 

Fokus som har ett värde på -4,7%. Detta visar en skillnad på 4,6%. 
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Sharpekvot 

Bild 7 

 

Källa: Egen beräkning 

Bild 7 visar Sharpekvot värdet för alla fonder i den etiska fondgruppen, där kan man se att 

Nordea Swedish Star var den aktiefond som presterat bäst och hade ett Sharpekvot värde på 

0,0505.  Den aktiefond som hade lägst Sharpekvot värde var SEB globalfond som hade ett värde 

som låg på -0,309. Nordea Swedish Stars har presterat bättre med 0,36 % gentemot SEB 

globalfond.   
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Bild 8 

 

Källa: Egen beräkning 

Bild 8 visar värden för Sharpekvot när det gäller de traditionella aktiefonderna. Aktiefonden med 

bäst Sharpekvot värde är Enter Sverige med ett värde på 0,07. Detta skiljer sig med 0,129 från 

den lägst presterade Sharpekvot värde som var Danske Invest Sverige Fokus med ett Sharpekvot 

värde på -0,059 . 
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Tabell 9: Sammanställning av alla fonders totalavkastning och standardavvikelse 

 

Källa: Egen beräkning 

 

Tabell 9 är en sammanställning på total avkastning och standardavvikelsen för respektive fond. 

De röda staplarna representerar avkastningen medan de blåa staplarna representerar 

standardavvikelsen.  Enter Sverige som är en traditionell fond har högst standardavvikelse med 

ett värde på 42,27%.  Den fond från den traditionella fondgruppen som har lägst 

standardavvikelse är Nordea Beta med ett värde på 31,45%. Mellan dessa två traditionella 

gruppen skiljer det 10,82%.  

Ur den etiska fondgruppen är Folksam aktiefond Sverige den fonden med högst 

standardavvikelse 36,50%, den med lägst standardavvikelse är SEB etisk global fond med 

19,97%. Skillnaden här var relativ hög med 16,53%. 

När det kommer till avkastningen är det återigen den traditionella fonden Enter Sverige som har 

högst värde med 30,1 %. Den traditionella fonden som alstrat lägst avkastning är Danske invest 

Sverige Fokus med en avkastning på 4,2%. Skillnaden mellan Enter Sverige och Danske Invest 

Sverige Fokus ligger på 25,9%.  

Folksams tjänstemannafond Sverige och Nordea Swedish Stars är två etiska aktiefondermed 
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högst totala avkastning på 24%. Den etiska fond som presterat sämst är SEB etisk global fond 

med en avkastning på -15,61.  Fonden är den enda i denna undersökning med en negativ 

avkastning. Skillnaden blev 39,61%. 

5.6 Tidigare Forskning. 

Vår undersökning visar väldigt liknande resultat medtidigare forskning inom samma område. 

Undersökningens syfte gick ut på att göra en jämförande studie mellan svenska etiska 

aktiefonder med svenska traditionella aktiefonder, med underlag till avkastning, risk och 

riskjusterad avkastning. 

I den tidigare forskningen kunde man se att de traditionella aktiefonderna har en mindre risk än 

de etiska aktiefonderna. Här ser man en skillnad mellan denna undersökning och tidigare 

forskning då i denna undersökning var det de traditionella aktiefonderna som hade högre risk.  

Resultatet i den tidigare forskningen som vi hänvisat till har visat att de traditionella 

aktiefonderna har presterat lite bättre sett till de riskjusterade avkastningsmåtten. Det har 

resultatet också blivit i denna undersökning. Den traditionella fondgruppen hade bäst riskjusterad 

avkastning sett till Sharpekvot och Modigliani-Modigliani. 

I överlag så har denna undersökning och den tidigare forskningen varit ganska jämställd sett till 

resultatet.Alltså att skillnaden mellan de etiska aktiefonderna och de traditionella varit minimala.  

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

6. Slutsats 

 I detta kapitel redovisas slutsatserna  

Skillnaden mellan de etiska aktiefonderna och de traditionella aktiefonderna var små sett till det 

riskjusterade avkastningsmåttet Sharpekvot och standardavvikelsen. Den fondgrupp med högst 

Sharpekvot var den traditionella fondgruppen som hade en fördel med 0,37. Modigliani- 

Modigliani däremot hade en något större skillnad mellan de två fondgrupperna, där den 

traditionella fondgruppen hade en fördel med 15,56%.  I tabell 4 finns en sammanställning av 

den totala genomsnittliga avkastningen för respektive fondgrupp. Återigen hade den traditionella 

fondgruppen bäst värde, där skillnaden var 4,147 %. Även om den traditionella fondgruppen 

hade bäst riskjusterad avkastning sett till Sharpekvot och Modigliani- Modigliani hade 

fondgruppen en högre risk uttryckt i standardavvikelsen.   

Om man ser till alla sammanställda värden för varje enskild fond uppvisar alla liknande värden 

förutom den etiska fonden SEB Etisk Globalfond. Denna fond var den enda fond som uppvisade 

en negativ totalavkastning på 5 år.  Därför drar författarna den slutsatsen att SEB Etisk 

Globalfond drog ner snittet för den etiska fondgruppens värden. Hade en annan etisk aktiefond 

valts hade det troligtvis ändå inte påverkat resultatet och den traditionella fondgruppen hade ändå 

visat bättre värden.   

För att se hur resultatet skulle påverkas om en annan etisk fond valts över SEB Etisk Globalfond 

gjorde författarna en omräkning. De lägsta Modigliani -Modigliani, Sharpekvot, 

standardavvikelse och avkastnings värde valdes bort. Resultatet visade ingen stor skillnad, och 

värdena visade fortfarande en liten fördel till den traditionella fondgruppen. 
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Traditionella

ETISKA 

Standardavvikelsen = 319,42/9= 35,49 

Sharpekvot = 0,1481 /9= 0,0165 

Modigliani = -16,66/9= -1,85 

Avkastning = 165,09/9=18,34  

Standardavvikelsen = 323/9= 35,88 

Sharpekvot = 0,26216/9= 0,0291 

Modigliani = -11,97/9= -1,33 

Avkastning = 185,90/9=  20,65 

 

Studiens slutsats blir därför att det inte finns någon betydande skillnad mellan den etiska 

fondgruppen och den traditionella fondgruppen sett till avkastning, risk och riskjusterad 

avkastning.  
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8.Appendix 
 

Avkastning 

 

Etiska Fonder 

 

Folksam LO Sverige           
2007= -1   

2008= -39,9   

2009= 53,6  

2010=  25,7   

2011= -15,4  

 

 

Cicero SRI Sverige 
2007= - 0,01  

2008= -41,5   

2009= 47,1   

2010= 25,1   

2011= -17,0 

 

 

SEB Östersjöfond 
2007= 9  

2008= -40   

2009= 42,7   

2010= 13,0   

2011= -21,7 

 

 

SPP aktiefond Sverige aktiv  
2007= - 0,001  

2008= -38,7   

2009= 54,1   

2010= 22,7   

2011= -18,5  

 

Folksams Aktiefond Sverige  
2007 = -3,0 

2008= -40,2 

2009= 53,7 

2010= 25,7 

2011= -15,6 

 

 

 

 

Folksam tjänstemannafond Sverige 

2007= -1,0 

2008= -39,8 

2009= 54,1 

2010= 25,9    

2011 = -15,2 

 

Nordea Swedish Stars            

2007= -0,5 

2008= -37,6 

2009=55,3 

2010= 18,6 

2011 = -11,8 

 

Swedbank Robur Ethica Sverige 

2007= -2,0 

2008= -43,1 

2009= 53,5 

2010= 23,8    

2011= - 18,4 

 

DNB Sverigefond 

 2007= -2,5  

2008= -35,2 

2009= 52,3 

2010= 27,0     

2011 = -18,2 

 

SEB etisk globalfond 

2007 = -0,01 

2008= -35,1 

2009= 19,4 

2010= 4,3 

2011= -4,2 
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Sharpekvot 

Varians = 𝜎2 = ∑(𝑋 − 𝑋1 )2/ 𝑁 − 1=  

Riskfria räntan= 3,004 

Riskfria räntan  

(4,151+3,7757+2,5157+2,2892+2,2882)/5= 3,00396. Svenska statsobligationer på 5 år  

 

Traditionella Fonder 

 

AMF aktiefond Sverige. 

Genomsnittlig avkastning= 24,9 / 5= 4,98  

Varians= ( −𝟖. 𝟕𝟖 +  −𝟒𝟐.𝟕𝟖 +  𝟒𝟗, 𝟗𝟐 + 𝟐𝟏,𝟒𝟐 + −𝟏𝟗, 𝟕𝟖)/4= 1312,322 

𝝈 = 𝟑𝟔, 𝟐𝟔  

Sharpevärde= (4,98- 3,004)/ 36,26= 0,054 

 

Swedbank Robur Sverigefond MEGA 

Genomsnittlig avkastning= 15,05/5= 3,01 

Varians= (-3,76
2
+ -46,11

2
+50,49

2
+ 20,79

2
+-21,41

2) 
/4= 1395,030 

𝝈 = 37,35 

Sharpevärde= ( 3,01-3,004)/37,35= 0,00016 

 

Nordea Beta 

Genomsnittlig avkastning= 7,15/5= 1,43 

Varians= (-1,48
2
+ -39,63

2
+42,17

2
+ 16,87

2
+-17,93

2) 
/4= 989,2795 

𝝈 = 31,45 

Sharpevärde= (1,43-3,004)/31,45= -0,05 

Handelsbanken Sverigefond 

Genomsnittlig avkastning= 25,15/5= 5,03 

Varians= (-5,08
2
+ -44,03

2
+49,17

2
+ 25,5

2
+-20,53

2) 
/4= 1363,466775 

𝝈 = 36,93 

Sharpevärde=(5,03-3,004)/36,93= 0,055 
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Carnegie Sverigefond 

Genomsnittlig avkastning= 23,6/5= 4,72 

Varians= (-5,72
2
+ -38,02

2
+45,18

2
+ 16,58

2
+-18,02

2) 
/4= 1029,772 

𝝈 =  𝟑𝟐, 𝟎𝟗  

Sharpevärde= (4,72-3,044)/32,09= 0,052 

 

Nordea Sverigefond 

Genomsnittlig avkastning= 16,1/5= 3,22 

Varians= (-5,42
2
+ -41,42

2
+49,98

2
+ 17,58

2
+-20,72

2) 
/4= 1245,342 

𝝈= 35,29 

Sharpevärde= (3,22-3,044)/35,29= 0,005 

Länsförsäkringar Sverige fond 

Genomsnittlig avkastning= 21,8/5= 4,36 

Varians= (-8,36
2
+ -39,46

2
+44,04

2
+ 22,74

2
+-18,96

2) 
/4= 1110,773 

𝝈 = 𝟑𝟑, 𝟑𝟑  

Sharpevärde= (4,36–3,044)/33,33= 0,039 

Danske Invest  Sverige Fokus 

Genomsnittlig avkastning= 4,2/5= 0,84 

Varians= (-10,84
2
+ -36,44

2
+61,56

2
+ 0,46

2
+-14,74

2) 
/4= 1363,123 

𝝈 = 36,9 

Sharpevärde= (0,84–3,044)/36,9= -0,059 

Enter Sverige 

Genomsnittlig avkastning= 30,1/5= 6,02 

Varians= (-5,02
2
+ -49,22

2
+59,68

2
+ 20,98

2
+-26,42

2) 
/4= 1786,922 

𝝈= 42,27 

Sharpevärde= (6,02–3,044)/42,7= 0,07 

Öhman Sverige fond 

Genomsnittlig avkastning= 22,9/5= 4,58 

Varians= (-6,58
2
+ -40,48

2
+44,02

2
+ 21,52

2
+-18,48

2) 
/4= 1106,077 

𝝈 = 33,26  

Sharpevärde= (4,58–3,044)/33,26= 0,046 
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Etiska fonder 

Folksam LO Sverige 

Genomsnittlig avkastning=23/5= 4,6 

Varians= (-5,6
2
+ -44,5

2
+49

2
+ 21,1

2
+-20

2) 
/4= 1314.455 

𝝈 = 36,26 

Sharpevärde=(4,6-3,044)/36,26= 0,0429 

Cicero SRI Sverige 

Genomsnittlig avkastning= 13,69/5= 2,738 

Varians= (-2,748
2
+-44,238

2
+44,362

2
+22,362

2
+-19,738

2
)/4=1205,54672 

𝝈 = 34,72 

Sharpevärde= (2,738-3,044)/34,72= -0,0088 

SEB Östersjöfond 

Genomsnittlig avkastning= 3/5= 0,6 

Varians= ( 8,4
2
+-40,6

2
+42,1

2
+12,4

2
+-22,3

2
)/4=1035,595 

𝝈 = 32,18 

Sharpevärde= (0,6-3,044)/32,18= -0,076 

SPP aktiefond Sverige aktiv 

Genomsnittlig avkastning= 19,599/5= 3,92 

Varians= ( -3,921
2
+-42,62

2
+50,18

2
+18,78

2
+-22,42

2
)/4=1301,3039 

𝝈 = 36,07 

Sharpevärde=(3,92-3,044)/36,07= 0,024 

 

Folksams Aktiefond Sverige 

Genomsnittlig avkastning= 20,6/5= 4,12 

Varians= (-7,12
2
+-44,32

2
+49,58

2
+21,58

2
+-19,72

2
)/4=1331,927 

𝝈 = 36,50 

Sharpevärde= (4,12-3,044)/36,5= 0,029 

 

SEB Etisk Globalfond 

Genomsnittlig avkastning= -15,61/5= -3,122 

Varians= (3,122 
2
+-31,978

2
+22,522

2
+7,422

2
+-1,078

2
)/4=398,96 

𝝈 = 19,97 

Sharpevärde= (-3,122–3,044)/19,97= -0,309 
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Folksam tjänstemannafond Sverige 

Genomsnittlig avkastning= 24/5= 4,8 

Varians= (-5,8
2
+-44,6

2
+49,3

2
+21.1

2
+-20

2
)/4=1324,625 

𝝈 = 36,40 

Sharpevärde= (4,8-3,044)/36,4= 0,048 

Nordea Swedish Stars  

Genomsnittlig avkastning= 24/5= 4,8 

Varians= (-5,3
2
+-42,4

2
+50,5

2
+13,8

2
+-16,6

2
)/4=1210,525 

𝝈 = 34,79 

Sharpevärde= (4,8-3,044)/34,79= 0,0505 

 

Swedbank Robur Ethica Sverige 

Genomsnittlig avkastning= 13,8/5= 2,76 

Varians= (-4,76
2
+-45,86

2
+50,74

2
+21,04

2
+-21,16

2
)/4=1397,693 

𝝈 = 37,39 

Sharpevärde= (2,76-3,044)/37,39= -0,0076 

DNB Sverigefond 

Genomsnittlig avkastning= 23,4/5= 4,68 

Varians= (-7,18
2
+-39,88

2
+47,62

2
+22,32

2
+-22,88

2
)/4=1232,827 

𝝈 = 35,11 

Sharpevärde= (4,68-3,044)/35,11= 0,0466 
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M
2
(M-kvadrat, ModiglianiMeasure) 

M2 = (sp − sM)×𝜎M 

𝜎M = 40,89 

RM = 5,31 

Rf= 3,004 

 

SM= 0,0564 

SM= (RM-Rf)/ 𝜎M = (5,31-3,004)/40,89 = 0,0564. Gäller för alla fonders Modigliani-

Modigliani beräkning. 

Genomsnittlig avkastning för RM= (-1,25)+(-46,88)+55,28+36,11+(-16,71)= 26,55 26,55/5= 

5,31  

Utifrån vår genomsnittliga avkastning för RM fick vi ut standardavvikelsen på 40,89 %. 
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SEB Östersjöfond 

(-0,076- 0,0564) *40,89= -5,41% 

Folksams Aktiefond Sverige 

(0,029-0,0564) * 40,89= - 1,12 % 

Folksam tjänstemannafond Sverige 

(0,048-0,0564)*40,89= - 0,34 % 

 

DNB Sverigefond 

 

(0,0466-0,0564)*40,89= -0,4 % 

AMF aktiefond Sverige 

 

(0,054-0,0564)*40,89= - 0,098 % 

Nordea Beta 

 

(-0,05-0,0564)*40,89= - 4,35 % 

Carnegie Sverigefond 

 (0,052-0,0564)*40,89= - 0,18 % 

Danske Invest Sverige Fokus 

 

(- 0,059-0,0564)* 40,89= - 4,7 % 

Öhman Sverige fond  

 (0,046-0,0564)*40,89= - 0,43 % 

Folksam LO Sverige      

 (0,0429 –0,0564)*40,89 = -0,55 % 

Cicero SRI Sverige  
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(-0,0088-0,0564)*40,89=-2,66 % 

 

SPP aktiefond Sverige Aktiv 

(0,024-0,0564)*40,89 = -1,32% 

SEB etiskt Globalfond 

(-0,309-0,0564)*40,89 = -14,9 % 

Nordea Swedish Stars  

(0,0505 –0,0564)*40,89 = -0,24 % 

Swedbank Robur Ethica Sverige 

(-0,0076-0,0564)*40,89 = -2,62 % 

Swedbank Robur Sverigefond MEGA 

(0,00016-0,0564)*40,89 = -2,24 % 

Handelsbanken Sverigefond 

(0,055-0,0564)*40,89 = -0,057 % 

Nordea Sverigefond 

(0,005-0,0564)*40,89= -2,10 % 

Länsförsäkringar Sverige fond 

(0,039-0,0564)*40,89= -0,71 % 

Enter Sverige 

 

(0,07-0,0564)*40,89=  0,556 % 

 

 

 


