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Sammanfattning 

 

Titel: Diversifieringsmöjligheter och dess effekt på avkastning - en jämförande studie av 

etiska och traditionella fonder. 

Nivå: C-uppsats i företagsekonomi - finansiering 

Författare: Amela Ferhatovic & Sara Gherab 

Handledare: Ogi Chun 

Datum: 2014-06-03 

 

Syfte: Med utgångspunkt i portföljteori, som belyser diversifiering, och CSR, som beskriver 

värdet av ett ansvarsfullt företagande, undersöker denna studie om det finns en skillnad i den 

riskjusterade avkastningen mellan etiska och traditionella fonder. Etiska fonder är begränsade i 

sina diversifieringsmöjligheter och bör således vara begränsade i avkastningsmöjligheter. Men 

ett fokus på socialt och etiskt ansvarstagande kan vara lönsamt.  

Metod: Studien utgår ifrån kvantitativ metod där vi har använt oss av 25 fonder i respektive 

kategori, etiska och traditionella fonder. Fonderna och dess data har inhämtats ifrån 

www.morningstar.se och www.pensionmyndigheten.se. Bearbetning av historisk avkastning 

mellan 2009-2013 har gjorts för att få fram Sharpekvot och M2. Jämförelsen görs genom ett 

oberoende t-test. 

Resultat & slutsats: Trots att etiska och traditionella fonder har olika 

diversifieringsmöjligheter så indikerar resultatet att det inte finns någon signifikant skillnad i 

den riskjusterade avkastningen mellan etiska och traditionella fonder. 

Nyckelord: Etiska fonder, traditionella fonder, diversifiering, CSR, Sharpekvot, M2.  
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Abstract 

 

Title: Possibilities in Diversification and it’s effect on perfomance - a comparative study of 

ethical and traditional mutual funds. 

Level: Bachelor Thesis in Business Administration 

Author: Amela Ferhatovic & Sara Gherab 

Supervisor: Ogi Chun 

Date: 2014-06-03 

 

Aim: Based on portfolio theory, which highlights diversification, and CSR, which describes 

the value of social and ethical responsibility of corporations, this study examines whether 

there is a difference in risk-adjusted performance between ethical and traditional mutual funds. 

Ethical funds are limited in their opportunities of diversification and should therefore be 

limited in their potential perfomance. On the other hand, a focus on social and ethical 

responsibility can be profitable. 

Method: The study uses a quantitative approach where we used 25 mutual fund in each 

category, ethical and conventional mutual funds. The mutual funds and their data has been 

obtained from www.morningstar.se and www.pensionmyndigheten.se. Historical performance 

between 2009-2013 were processed to obtain the Sharpe ratio and M2. For comparison a 

independent t-test is used. 

Result & Conclusions: Although ethical and traditional mutual funds have different 

diversification opportunities, the results indicate no significant difference in risk-adjusted 

performance between ethical and conventional funds. 

Key words: Ethical mutual funds, conventional mutual funds, diversification, CSR, Sharpe 
ratio, M2. 
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1. Introduktion  
Detta kapitel ger en introduktion till diversifiering samt konsekvenser av att begränsa 

diversifieringsmöjligheter vid investeringar. Kapitlet behandlar även undersökningens val att 

fallstudie, syfte och frågeställning. 

 

1.1 Bakgrund 
Modern portföljteori har legat till grund för många investeringsstrategier sedan den presenterades 

av Markowitz 1952. Inom denna teori så är marknadsportföljen den optimala samlingen 

tillgångar en investerare kan ha, och naturligtvis strävar efter. Marknadsportföljen innehåller 

marknadens alla tillgångar viktade och samlade i en portfölj. Detta är av praktiska skäl omöjligt 

att uppnå, men principen att sprida ut förmögenheten över flera tillgångar är fortfarande 

grundläggande för investerare. Denna princip kallas diversifiering och innebär att en högre 

spridning av tillgångar minskar risken i tillgången utan att minska den förväntade avkastningen. 

Diversifiering och dess positiva effekt på risk och avkastning bevisades kort efter Markowitz 

även av Samuelson (1967). Att lägga alla sina ägg i samma korg medför en onödigt hög risk, 

ytterligare studier har visat att istället sprida ut sina tillgångar gör att risken begränsas och 

avkastningen ökar på lång sikt (Bouchey, Nemtchinov, Paulsen & Stein, 2012). Diversifiering 

kan göras på olika sätt; det kan handla om att inneha olika typer av tillgångar, investeringar på 

olika marknader geografiskt eller olika branscher. Oavsett hur diversifieringen görs, är principen 

densamma: riskspridning. Denna strategi är bevisligen ett simpelt men effektivt sätt att minska 

risken utan att avkastningen påverkas negativt. Ju mer diversifieringsmöjligheter begränsas, 

desto svårare är det för investerare att maximera den riskjusterade avkastningen. (Markowitz, 

1952; Brealy, Myers & Allen, 2010).  
 

Investeringar har ett tydligt syfte: att maximera avkastningen. För många investerare är detta en 

grov förenkling då det även finns andra saker som kan vara betydande. Det kan handla om att 

investera i branscher där något personligt intresse finns, eller branscher som arbetar mot ett mål 

som investeraren uppfattar positivt. I samband med att frågor rörande miljö och mänskliga 

rättigheter har blivit mer och mer aktuella har ett etiskt och moraliskt perspektiv vid 

investeringar kommit att bli allt mer betydande. (Kreander, Gray, Power & Sinclair, 2005) 

Globalisering, handelsavtal och unioner har medfört att internationell handel i många fall blivit 
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enklare och mer lönsamt. Detta möjliggör för företag att maximera sin vinst genom att utnyttja 

att vissa faktorer gör det billigare att producera utomlands. Exempel på sådana faktorer är 

miljöregleringar och utsläppsrätter, mindre strikta arbetsvillkor eller lägre lönenivåer. Ständigt 

avslöjas företag som utnyttjar detta maximalt: Stora Enso anklagas för barnarbete (SVT, 2014), 

H&M betalar så låga löner till arbetare i Kambodja att slaveriliknelser görs i media (Svenska 

Dagbladet, 2012) eller Dow Chemicals gaskatastrof i Indiska Bhopal 1984 som fortfarande idag 

har konsekvenser på hälsa och miljö för befolkningen (BBC, 2014). Exempel som ovan har gjort 

att investerare i större utsträckning efterfrågar investeringar med regler som förhindrar att ens 

pengar går till industrier som anses strida mot vissa etiska och moraliska principer. Socialt 

ansvarstagande investerare strävar, utöver finansiell nytta, efter att ha tillgångar i branscher de 

anser konsistenta med sina värderingar (Renneboog, Horst & Zhang, 2008). Trots att ett etiskt 

ansvarstagande ofta är en kostsam process så verkar företag lägga ett värde i att ha en budget för 

corporate social responsibility (CSR) (Bauer, Derwall & Otten, 2007). CSR är idén om 

ansvarsfullt företagande, ansvarsfullt ur såväl miljö, socialt och ekonomiskt perspektiv. 

Slutsatsen av detta blir: då varje företags främsta mål är vinstmaximering, bör CSR generera mer 

än vad det kostar. Ett socialt ansvarstagande kan generera positiva effekter som ett gott rykte, ett 

starkt varumärke samt långsiktig hållbarhet. Alla dessa effekter stärker företagets position på 

marknaden och har en direkt påverkan på företagets vinst. Tidigare studier visar att CSR faktiskt 

kan hjälpa företag att öka sin vinst, men inte att nå en högre vinst än den genomsnittliga vinsten 

på marknaden (Blomgren 2010). Ett etiskt perspektiv kan öka en tillgångs avkastning genom att 

skapa mervärde som påverkar ett företags vinst. Men ett etiskt perspektiv kan också begränsa 

avkastningen genom att begränsa möjligheten att diversifiera. Empirisk forskning har funnit både 

resultat som talar emot att ett etiskt perspektiv skulle minska avkastning (Gregory Matatko & 

Luther 1997; Kreander et al. 2005; Fernandez-Izquierdo & Matallin-Saez 2008) samt tvärtom, att 

etiskt inriktade investeringar är mer kostsamma (Bauer, Derwall & Otten, 2007) och inte 

genererar lika hög avkastning som investeringar utan restriktioner (Nofsinger, Trimble & Marr, 

1995). 
 
 

1.2 Problembakgrund 
Modern portföljteori beskriver hur investerare bör sprida ut sina tillgångar. Att lägga alla sina 

ägg i en korg skulle betyda att ens avkastning är beroende av hur det enskilda företaget presterar. 
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Detta medför därför en relativt hög risk för investeraren. Portföljteorins lösning på detta är 

diversifiering, att sprida ut sina tillgångar (Markowitz, 1952). Det kan göras på olika sätt, till 

exempel kan investeraren sätta en övre gräns i hur stor del av dennes tillgångar investeras i en 

enskild aktie. En övre gräns på till exempel 2 % garanterar en spridning på minst 50 

underliggande tillgångar. Denna strategi minimerar den specifika risken som är förknippad med 

enskilda företag eller branscher. (Elton, Gruber, Brown & Goetzmann, 2010). I teorin så är den 

optimala portföljen en portfölj som speglar marknadens alla tillgångar och dess andel av 

marknaden (Markowitz, 1952). Marknadsportföljen blir då ett abstrakt och teoretiskt begrepp 

som är svårt att applicera på verkligheten. Marknadens alla tillgångar är omöjliga att mäta och av 

praktiska skäl är därför marknadsportföljen omöjlig att nå. Redan vid applicering av teori på 

verklighet är investeringsmöjligheterna begränsade och diversifieringen kan inte bli optimal 

(Havemann & Webster, 1999; Brealy, Myers & Allen, 2010). När investeraren dessutom inför 

restriktioner om vilka företag att investera i, blir det än mer begränsat. Ett etiskt perspektiv 

begränsar investeraren då det sker en uteslutning av många företag, i vissa fall utesluts även hela 

branscher. Enligt modern portföljteori bör risk och avkastning av en tillgång påverkas av ovan 

beskrivna begränsningar. Denna effekt har även påvisats empiriskt vid studier av pensionsfonder 

(Nofsinger, Trimble & Marr, 1995). Ju mer diversifieringsmöjligheter begränsas, desto svårare är 

det för investerare att maximera den riskjusterade avkastningen. Att diversifiering ökar 

avkastning på lång sikt har även styrkts av Bouchey, Nemtchinov, Paulsen och Stein (2012). 

Slutsatsen är att diversifiering och ombalansering av tillgångar är väsentligt för att hålla risken på 

önskad nivå samt maximera avkastningen. Diversifiering en vedertagen investeringsstrategi för 

att minimera risk i relation till avkastning (Tang, 2004). En begränsning av möjligheten att 

diversifiera tillgångar bör således inverka på den riskjusterade avkastningen av tillgången. 
 

1.3 Val av fallstudie 
Effekten av diversifieringsbegränsningar kan studeras på många sätt. Denna studie utgår ifrån 

fondmarknaden och kommer att jämföra skillnaden i riskjusterad avkastning av etiska och 

traditionella fonder. Fonder är investeringar uppbyggda utifrån diversifieringsprincipen och 

underlättar för privata investerare att uppnå en riskspridning trots att de endast investerar i en 

eller fåtal fonder. En fond är en portfölj av tillgångar, oftast aktier eller obligationer. Varje fond 

har en förvaltare som håller risk på en förutbestämd nivå och samtidigt försöker uppnå högsta 
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möjliga avkastning. Oftast har fonder en avgift för investerare, detta för att täcka administrativa 

kostnader såsom just förvaltning. Fördelen med en fond, över en enskild tillgång som en aktie 

eller obligation, är riskspridningen; genom att fonden investerar i flertal tillgångar i olika 

branscher minimeras risken förknippad med investeringar i en specifik tillgång. (Brealy, Myers 

& Allen, 2010) 

 

Traditionella fonder definieras i denna studie som fonder utan restriktioner kring 

investeringsmöjligheter. I detta avseende har traditionella fonder obegränsad möjlighet att 

diversifiera och därmed minimera risk och maximera avkastning. Denna studie utgår därför att 

traditionella fonder är ett empiriskt exempel på investeringar där diversifieringen är fri och 

tillämpas fullt ut. Traditionella fonder har, till skillnad från etiska fonder, inget tydligt fokus på 

CSR vid val av investeringar. I Sverige idag finns det ingen tydlig definition av vad en etisk fond 

är; vissa fonder investerar inte i företag som verkar i vapen, alkohol eller tobaksindustrin, andra 

investerar endast i företag med en hållbar miljöpåverkan. Vad etiska fonder däremot har 

gemensamt är att maximal finansiell avkastning inte är enda fokus, även ett fokus på CSR är 

centralt. Ansvarsfullt företagande innebär som nämnt ovan att företaget tar ansvar över hur det 

påverkar samhället ur olika perspektiv. Riktlinjer i användandet av CSR är av samma typ som 

riktlinjer etiska fonder använder för att välja ut investeringar. Denna studie gör således ett 

antagande om att etiska fonder är ett empiriskt exempel på investeringar i företag som använder 

sig av CSR. Etiska fonder frånsäger sig diversifieringsmöjligheter genom att begränsa urvalet av 

möjliga investeringar. (Kreander et al. 2005). Etiska fonder, oavsett definition, är således mer 

begränsade i urval av investeringar än vad traditionella fonder är. Denna studie utgår därför ifrån 

etiska fonder som ett empiriskt exempel på problemet som är begränsning av 

diversifieringsmöjligheter genom ett fokus på ansvarsfullt företagande.  
 

Eftersom diversifiering av tillgångar är såpass viktigt och etiska fonder, i relation till traditionella 

fonder, är begränsade i möjligheten att diversifiera blir den teoretiska implikationen att etiska 

fonder innebär en högre risk för samma avkastning, eller lägre avkastning för samma risknivå. Å 

andra sidan har CSR visat sig kunna skapa ett mervärde för företag trots eventuella kostnader 

som uppkommer av processen (Blomgren, 2010). 
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1.4 Problemformulering 
Med portföljteorin, som belyser värdet av diversifiering, på ena sidan och CSR, som visat sig ha 

ett värde för investerare, på andra sidan vill denna studie undersöka effekten av en 

diversifieringsbegränsning. Studien kommer att undersöka detta genom en jämförelse av den 

riskjusterade avkastningen i etiska respektive traditionella fonder.  

  

1.5 Frågeställningar 
1. Finns det en skillnad i den riskjusterade avkastningen mellan etiska och traditionella fonder? 

 

1.6 Syfte 
Syftet i denna studie är att undersöka hur diversifieringmöjligheter i en portfölj påverkar den 

riskjusterade avkastningen.  

 

1.7 Avgränsningar 
Undersökningen kommer att innefatta fonder på den svenska marknaden. Studien exkluderar 

utländska fonder eftersom utländska marknader använder andra valutor, räntor, skatter samt att 

tolkning av vad som är en etisk fond kan variera från land till land. Detta kan i sin tur medföra 

komplikationer vid uträkning av avkastningen och som följd kan slutsatsen bli opålitlig. Genom 

att undersöka endast den Svenska marknaden fyller studien ett hål i den befintliga forskningen då 

få studier har gjorts på effekter av diversifiering i fonder på just den Svenska marknaden. 
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2. Teoretisk referensram 
Nedan presenteras de teorier och forskning som är relaterad till studiens huvudfråga. Genom 

dessa teorier ämnar studien besvara frågeställningen. 

 

2.1 Portföljteori 
Investerare strävar efter tillgångar med maximal avkastning, men vissa tillgångar är mer 

riskfyllda än andra. Risken är en aspekt av investeringar som måste beaktas. En av de 

grundläggande principerna i finansiering är att mer riskfyllda tillgångar kräver högre förväntad 

avkastning, investerare vill ha kompensation för den risk de tar. Denna kompensation kallas 

riskpremien och är skillnaden mellan avkastningen av en riskfri tillgång och avkastningen av 

tillgången i fråga. (Brealy, Myers & Allen, 2010) Ett gemensamt mål för investerare är att 

generera så hög avkastning som möjligt med minsta möjliga risk. I portföljteorin delas den totala 

risken upp i två delar: ospecifik risk som omfattar hela marknaden och inte går att diversifiera 

bort, och specifik risk som är företagsspecifik och kopplad till risken att investera i en enskild 

tillgång. Den specifika risken kan minimeras genom att sprida ut investeringen på olika 

tillgångar, detta kallas att diversifiera. Diversifiering handlar om att sprida ut tillgångar för att 

minimera risken, istället för att lägga alla ägg i samma korg och därmed bära större risk. De 

vanligaste modellerna som används för att bestämma en portföljs riskjusterade avkastning är: 

Jensens alfa, Sharpekvot, Tranors kvot och M2. (Brealy, Myers & Allen, 2010) 

 

Förväntad avkastning baseras delvis på historisk data och variansen i denna. Med varians menar 

man spridningen i avkastning. Hög varians är förknippat med högre risk, låg varians innebär 

stabilitet och förknippas oftast med lägre risk. Grundläggande mått på varians är 

standardavvikelsen. Standardavvikelsen mäter variansen i en fonds avkastning, formeln 

redovisas nedan: 

σ = 𝛴 𝑥− 𝑥 2 ÷ 𝑛− 1     (Brealy, Myers & Allen, 2010). 

 

x = avkastning 

x = den genomsnittliga avkastningen 

n = antal observationer 
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Markowitz (1952) belyser diversifiering som en överlägsen investeringsstrategi. Att diversifiera 

beskrivs som en enkel men effektiv metod för att minimera risk i relation till avkastning. Oavsett 

hur diversifieringen görs, är principen densamma: riskspridning. Denna studie fokuserar på 

diversifiering inom olika branscher. Att diversifiera rätt betyder inte bara att inneha ett antal 

olika tillgångar, den viktigaste implikationen av denna typ av diversifiering är att inneha 

tillgångar i olika branscher. Företag i samma bransch tenderar att korrelera positivt i avkastning 

med varandra. När det går dåligt för exempelvis H&M är det troligt att det även går dåligt för 

Lindex, medan ABB som verkar i en annan bransch inte alls påverkas av detta. En portfölj 

bestående av 50 tillgångar i exempelvis detaljhandel bör enligt Markowitz (1952) ha en lägre 

förväntad avkastning än en portfölj bestående av 50 tillgångar utspridda över exempelvis 

detaljhandel, bilindustri, livsmedelsindustrin och oljeindustrin. Etiska fonder utesluter ofta hela 

branscher på grund utav att de inte uppfyller de aktuella kriterierna. Ofta gäller det tobaks- och 

vapenindustrin, men kan även omfatta oljeindustrin samt industrier som förknippas med 

barnarbete.  

 

2.2 Corporate Social Responsibility 
CSR handlar om ansvarsfullt och hållbart företagande. CSR innefattar allt från miljöpåverkan, 

djurrätt, arbetsförhållanden, affärsetik till socialt ansvarstagande (Anthony & Govindarajan, 

2007). Att införa policys kring agerande är resurskrävande och påverkar således företagets 

kostnader. Många regleringar eller etiska principer kan dock generera ett mervärde i form av 

bättre rykte, hållbarhet på lång sikt och undvikande av konflikter med omvärlden. Strategisk 

CSR handlar om att avgöra från början huruvida ett företag bör delta i sociala frågor och sedan 

avgöra vilka sociala frågor som ska företaget skall fokusera på och i vilken omfattning. Eftersom 

det ligger i företagets natur att vara vinstmaximerare blir frågan för varje företagsledning: kan 

CSR vara lönsamt för företaget; genererar det högre värde än vad kostnaden är? (Blomgren, 

2010).  

 

För drygt ett decennium sedan fanns det endast ett fåtal etiska fonder i Sverige, idag har siffran 

stigit till över hundra. (Fair Trade Center, 2008). Etiska fonder har fortsatt att öka i hela Europa 

under senare år (Kreander et al. 2005). Ökningen av etiskt inriktade fonder tyder på att intresset 
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för CSR har ökat från både företagens och investerares sida, det är tydligt att ett socialt 

ansvarstagande idag har ett värde för investeraren. Att inkluderas i många etiska fonder kan ha 

en mängd olika effekter för företag. Även om åsikter och tolkning varierar om lämplig definition 

av etiskt agerande för företag, kommer hur ett företag uppfattas till viss del bero på om det ingår 

eller utesluts i etiska fonder. Enligt Brander (2006) är privata investerare allt mer intresserade av 

att investera i företag som uppfattas som etiskt eller socialt ansvarstagande, dessutom kan även 

konsumenter påverkas av ett företags etiska agerande (Brander, 2006). Noga studerat är CSR ett 

fenomen som speglas i de flesta människors vardag. Butiker erbjuder ett bredare sortiment av 

produkter med någon sorts grön märkning, restauranger visar upp miljövänliga alternativ på 

menyn, fler och fler företag försöker utmärka sig som socialt ansvarstagande och miljövänliga. 

Det är nästan omöjligt att öppna ekonomidelen i New York Times, Wall Street Journal, The 

economist eller andra ekonomiska publikationer idag utan att se ett ämne rörande åtgärder som 

tas av företag för att bli mer socialt ansvarstagande. Under senare tid har även mer kapital 

investerats i företag som möter någon form av etiska kriterier. (Pourtney, 2008)  

 

Den empiriska litteraturen har studerat huruvida CSR är skadligt eller till hjälp för 

lönsamhetsutvecklingen i företaget. Det har oftast varit komplicerade utredningsresultat, särskilt 

gällande vissa aspekter av CSR. Därför har ett nytt teoretiskt perspektiv utvecklats som talar för 

att vissa dimensioner av CSR kan förbättra ett företags prestation. CSR-förespråkare hävdar att 

normativa principer kräver omfördelning i företag, och om företagen inte uppfyller samhällets 

förväntningar gällande människors sociala kriterier, kommer dessa företag att möta en del 

svårigheter på marknaden. (Baron, 2001) Detta perspektiv tyder på att CSR är en viktig del av 

företagets strategi och budget. Om företaget inte anpassar sina värderingar efter rådande krav 

från investerare, blir det svårare för företaget att överleva på en konkurrenskraftig marknad. 

Således bör ett etiskt och socialt perspektiv, trots att det innebär en kostnad, hjälpa företaget att 

locka investerare och generera vinst.  

 

2.3 Riskjusterade Avkastningsmått 
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2.3.1 Jensens alpha 
Jensens Alpha, även kallat för endast alpha, används vid beräkning av det riskjusterade resultatet 

av en tillgång eller portfölj i förhållande till marknadsavkastningen. Ju högre alpha desto högre 

avkastning förväntas av portföljen. Denna modell var ursprungligen avsedd för att utvärdera 

fondförvaltare, det vill säga att bedöma om det var möjligt för en investerare att överträffa 

marknaden. Jensens Alpha är viktig för investerare då den inte bara ser den totala avkastningen 

för en tillgång, men även hur hög risk investeringen innebär. Jensens Alpha kan hjälpa till att 

avgöra om den genomsnittliga avkastningen som genereras är acceptabel i relation till risknivån. 

(Brealy, Myers & Allen, 2010) 

 

2.3.2 CAPM 
CAPM är en förkortning av Capital Asset Pricing Model och är en företagsekonomisk modell 

som används för att beräkna den förväntade avkastningen av en tillgång. Beräkningen görs med 

hjälp av betavärde, marknadsavkastning och den riskfria räntan. Beta är volatiliteten i en tillgång 

i relation till marknaden. Om en tillgång har ett beta större än 1, bör den faktiska avkastningen 

vara högre än den genomsnittliga marknadsavkastningen. Om en tillgång har ett beta mindre än 

1, bör den faktiska avkastningen var lägre än den genomsnittliga marknadsavkastningen. Det 

finns dock tillfällen när CAPM har fel och en tillgång genererar en avkastning som är högre eller 

lägre än förväntat. (Brealy, Myers & Allen, 2010; Bauer, Derwall & Otten, 2007) 

 

Formel: r! = r! + β r! − r!  

r!:Tillgångens avkastning 

r!:Riskfria räntan 

β: Tillgångens betavärde 

r!:Marknadsavkastningen 

(Brealy, Myers & Allen, 2010) 

 

2.3.3 Sharpekvot 
Efter att Sharpekvoten introducerades av Sharpe 1966 så har det varit en av de mest refererade 

mått som har använts inom finansvärlden, detta mycket på grund av kvotens enkelhet och 
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applicerbarhet. Den portfölj som har högst Sharpekvot under mätperioden, uppvisar högst 

avkastning i relation till risk. Nedan följer formeln: 

Sharpekvot = r! − r!   ÷ σ 

r!: Tillgångens avkastning  

r!: Riskfria räntan  

σ : Standardavvikelse  

(Brealy, Myers & Allen, 2010; Hodges, Taylor & Yoder, 1997)  

 

Sharpekvoten är ibland misstolkat för en beskrivning av riskjusterad avkastning, men i själva 

verket är det bara en kvot. Man kan rangordna portföljer i prioritetsordning med Sharpekvot, 

men det är svårt att bedöma den relativa prestationen av en tillgång i relation till andra tillgångar. 

(Brealy, Myers & Allen, 2010) 

 

2.3.4 Treynors kvot 
Treynors kvot är skapad av Treynor 1965, och liknar Sharpekvoten i formeln. Dock så används 

portföljens beta istället för portföljens standardavvikelse i Treynors kvot. Kvoten beräknas på 

följande sätt: Treynors kvot = r! − r! ÷ β 

r!: Tillgångens avkastning 

r!:Riskfria räntan  

β:Tillgångens betavärde 

(Brealy, Myers & Allen, 2010) 

 

2.3.5 Modigliani-Modigliani (M2)  
Modigliani-Modigliani måttets främsta syfte är att vara ett enklare riskmått att förstå och 

använda än Sharpekvoten. Måttet kallas även för M2, inte för att någon del av beräkningen är i 

kvadrat men eftersom detta mått har uppkommit av partnerskap mellan Leah Modigliani och 

hennes farfar professor Franco Modigliani M2 mäter avkastningen i en investeringsportfölj i 

relation till risken som tas. Riskbedömningen görs i relation till marknadsavkastningen, som 

vanligtvis representeras av ett jämförelseindex. Detta innebär att om tillgången har en avkastning 

som är högre än jämförelseindexet, så är tillgången övervärderad. Det omvända gäller om 

tillgången har en avkastning som är mindre än jämförelseindexet så är denna undervärderad. Den 
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fonden med högst M2 har den högsta avkastningen för varje risknivå. (Modigliani & Modigliani, 

1997; Francis & Kim, 2013) Eftersom M2 utgår ifrån Sharpekvoten visar mätningar baserade på 

måtten identiska resultat, men M2 ger ett nummer som de flesta investerare lätt kan relatera till: 

en riskjusterad avkastning uttryckt i procentenheter. Detta mått är såpass enkelt att även en 

oerfaren investerare kan förstå och jämföra olika tillgångar. Sharpekvoten däremot ger en 

abstrakt kvot, enhet avkastning per enhet risk som tas, som inte är till stor nytta för investerare 

som vill jämföra olika tillgångars prestation. (Modigliani & Modigliani, 1997)  

Formeln: M2 = S!×σ! + r! 

S!: Tillgångens sharpekvot 

σ!: Marknadens standardavvikelse 

r!: Riskfria räntan 

(Modigliani & Modigliani, 1997; Francis & Kim, 2013) 

 

2.4 Tidigare forskning 
Den positiva effekten av diversifiering på avkastning har bevisats i mängder av studier. 

Markowitz (1952) visade att den optimala portföljen, marknadsportföljen, innefattade alla 

marknadens viktade tillgångar. Genom spridningen av tillgångar minimerades risken i relation 

till avkastningen. Detta resultat stärktes även av Samuelson 1967. Att diversifiering ökar 

avkastning på lång sikt har även på senare år styrkts av bland annat Bouchey, Nemtchinov, 

Paulsen och Stein (2012). Studiens slutsats är att diversifiering och ombalansering av tillgångar 

håller risken på önskad nivå samt ökar avkastningen. Tang (2004) visar att för en oändlig 

population krävs en spridning på cirka 20 tillgångar för att eliminera 95% av risken, och med 

cirka 80 tillgångar elimineras 99% av risken. Tangs studie visar på hur simpel men effektiv 

diversifiering är för risk och avkastning av en investering. 
 
Kreander et al. (2005) har undersökt 60 europeiska fonder från fyra olika länder. Studien 

utgjordes av 30 etiska fonder och 30 traditionella fonder, och studien innefattade data från 

perioden januari 1995 till december 2001. Avkastningen riskjusterades med Jensens Alpha, 

Sharpekvoten och Treynors kvot. Resultatet visade att få av dessa fonder hade underpresterat på 

marknaden. De etiska fonderna presterade lika bra som de traditionella fonderna. Resultaten 

tyder på att det inte finns någon skillnad mellan etiska och traditionella fondernas avkastning 



 16 

med de använda mätmetoderna. En annan studie av Gregory, Matatko och Luther (1997) 

jämförde 18 etiska fonder med 18 traditionella fonder i avkastning. Även här användes Jensens 

alpha, Sharpekvoten och Treynors kvot för att få fram den riskjusterade avkastningen. De kom 

även i denna studie fram till att det inte fanns någon skillnad på avkastning mellan de etiska och 

traditionella fonderna. Gregory Matatko och Luther (1997) har även undersökt möjliga variabler 

som påverkar varje fonds alpha, slutsatsen var att åldern av en fond tycktes vara en viktig faktor, 

medan storleken av en fond och dess etiska ståndpunkt inte hade en betydande roll.  

 

Fernandez-Izquierdo och Matallin-Saez (2008) har gjort en liknande undersökning på den 

spanska fondmarknaden. Syftet med studien var att fastställa om etiska investeringar på den 

spanska marknaden gynnar investeraren eller inte. I denna undersökning så har ett urval av etiska 

fonder gjorts och de har använt multiregressions-modell med riktmärken för att få den årliga 

prestationen av de spanska fonderna. Perioden som analyserades var mellan 1998-07-30 och 

2001-07-30. Resultatet visade inga skillnader mellan etiska fonder och övriga fonder. Vid 

ytterligare analys av de valda etiska fonder, så fann författarna att prestationen i samtliga fall var 

antingen bättre eller lika bra som prestationen av övriga fonder. Samtliga ovan nämnda studier 

tyder på att en begränsning i diversifieringsmöjligheter inte har någon effekt på den riskjusterade 

avkastningen (Gregory Matatko & Luther 1997; Kreander et al. 2005; Fernandez-Izquierdo & 

Matallin-Saez 2008). 

 

Bauer, Derwall och Otten (2007) lägger däremot fram logiska argument till varför etiska fonder 

bör vara mer kostsamma och därmed generera lägre avkastning. Ethical screening, som är 

processen där fonder granskas, rankas och väljs ut på basis av etiska krav, är en kostsam och 

resurskrävande process. Detta kan medföra högre förvaltningsavgifter och därmed lägre vinst. 

Det argumenteras även för att oseriösa och ansvarslösa verksamheter är mer lukrativa. Även en 

studie av Nofsinger, Trimble och Marr (1995) som undersöker pensionsfonder visar en skillnad i 

resultat av traditionella fonder och socialt inriktade fonder. Med socialt inriktade fonder åsyftas 

fonder som investerar ansvarsfullt och därmed i viss mån har begränsningar i 

diversifieringmöjligheter. Traditionella fonder hade i genomsnitt 1,1 % högre avkastning varje 

år. Eftersom pensionssparande ofta sker över 30-50 år blir effekten av dessa 1,1 % betydande för 

investerare. Dessa studier tyder på att restriktioner kring investeringar trots allt har en negativ 
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effekt på den riskjusterade avkastningen av tillgången i fråga (Nofsinger, Trimble & Marr, 1995; 

Bauer, Derwall & Otten 2007). 

 

Tidigare studier har undersökt om CSR-strategier hjälper företag att uppnå en hållbar 

konkurrensfördel eller har motsatt effekt. McWilliams och Siegel (2011) har undersökt detta och 

kommit fram till olika slutsatser. En av dessa är att chefer idag möter hårdare krav att agera på 

ett socialt ansvarsfullt sätt. Studien menar att man inte alltid kan klargöra om ett företag kommer 

att gynnas ekonomiskt av dessa krav. Däremot kan företagen ofta skapa mervärde av CSR, detta 

genom dess påverkan på företagets rykte. Ett företag som har ett bra rykte kan gynnas genom att 

konsumentlojaliteten skapas, vilket ökar och stabiliserar intäkterna samt minskar 

kapitalkostnader. För att uppnå detta är det viktigt att göra konsumenterna medvetna om CSR-

attribut genom reklam. Konklusionen av studien är att man inte har funnit konkreta skäl som 

visar att CSR är negativt för ett företag (McWilliams & Siegel, 2011). 

 

2.5 Studiens val av riskjusterade mått 
Tidigare studier har använt sig av mått såsom treynors kvot, sharpekvoten, jensens alpha, 

regressions analys, style analysis samt multifaktor modell för att undersöka om det finns en 

skillnad i riskjusterad avkastning mellan etiska och traditionella fonder. Det finns inga tydliga 

bevis som tyder på att investering i etiska fonder skulle orsaka mindre risk eller erhålla mindre 

avkastning än traditionella fonder. Risk och resultatmätning är ett aktivt område för akademisk 

forskning och fortsätter att vara ett intresse för investerare som behöver detta för att fatta 

välgrundade beslut, samt fondförvaltare vars belöning beror på fondens utveckling. Dessutom 

anser många experter att mått som bland annat Jensens Alpha och Treynors kvot är användbara 

formler vid beräkning av den riskjusterade avkastningen, men i slutändan är resultaten svåra att 

tolka. Nyckeltalen är, för privata investerare, endast abstrakta begrepp som är svåra att tolka och 

jämföra med varandra. Av den anledningen använder vi oss av Sharpekvoten och M2 som är 

enklare för privata investerare att förstå. (Modigliani & Modigliani, 1997) Presentationen av 

måtten som inte skall bearbetas i studien, är till för en djupare förståelse av de tidigare 

forskningsresultaten.  
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3. Metod 
I detta kapitel presenteras de metoder som kommer att tillämpas i undersökningen. Metoddelen 

motiverar och beskriver urvalsprocess samt tillvägagångssätt vid insamling av data. Utöver 

detta kommer reliabilitet, validitet och metodkritik att presenteras. 

 

3.1 Undersökningsmetod 
Valet av forskningsmetod ska anpassas efter problemformuleringen och syftet med studien. Det 

finns två huvudtyper av metod att utgå ifrån: kvalitativ och kvantitativ metod. Kvalitativ 

forskning fokuserar på ord som insamlingsdata och har ett mer induktivt förhållningssätt till 

relationen mellan teori och empiri. Denna metod syftar till att förstå snarare än beskriva 

verkligheten, kvalitativ forskning ser verkligheten som något som skapas och ständigt förändras 

av individen. Kvantitativ forskning fokuserar på siffror snarare än ord. Denna typ av forskning 

har ett deduktivt förhållningssätt till relationen mellan teori och empiri, fokus ligger på att testa 

teorier och det finns en generell uppfattning att den objektiva verkligheten existerar och går att 

studera. Vidare går kvantitativa studier ut på att informationen man har tagit fram kan 

kvantifieras. Det innebär att de data som tas fram kan omvandlas till siffror. Därefter 

sammanställs dessa siffror med hjälp av diagram och tabeller. (Bryman & Bell, 2007) 

 

Denna studie ämnar undersöka hur diversifiering påverkar den riskjusterade avkastningen. Detta 

kommer att göras genom att jämföra den riskjusterade avkastningen mellan två typer av fonder. 

För detta syfte lämpar sig kvantitativ forskningsmetod bättre än kvalitativ. Detta är på grund av 

att undersökningens syfte är att jämföra avkastning, det görs lämpligast genom beräkningar av 

historisk avkastning från de två stickproven. Enkäter, intervjuer eller andra insamlingsmetoder är 

inte aktuella då historiska kurser ger all information som behövs. All tidigare forskning som 

berörs i denna studie har, precis som denna studie, utgått endast från sifferbearbetning och fått 

fullständig data för att besvara syfte och frågeställning. Denna studie utgår från ett deduktivt 

synsätt på relationen mellan teori och empiri. Detta innebär att man utgår ifrån en vetenskaplig 

referensram och teorier, ur detta härleds sedan en frågeställning som testas mot empirin. 

Numerisk data och information från sekundära källor har samlats in. Sekundära källor innebär att 

man utgår ifrån teorier, vetenskapliga artiklar eller reportage som är vetenskapligt granskade. 

(Bryman & Bell, 2007) 
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3.2 Datainsamling och urval 
Val av de etiska och traditionella fonderna har skett via ett slumpmässigt urval från 

pensionsmyndighetens hemsida där man kan filtrera sina val för att få fram specifika alternativ, 

som till exempel fondtyp “etiska fonder”. Att val av fonder har skett slumpmässigt är för att 

studien skall få ett mer tillförlitligt resultat. Avkastningen för de utvalda fonderna har hämtats 

från Morningstars hemsida, och den genomsnittliga avkastningen har beräknats utifrån insamlad 

data. Den riskfria räntan för den aktuella perioden har hämtats ifrån riksbankens hemsida. 

Fördelen med att använda sig av sekundära källor är att man kan få tillgång till vetenskaplig 

kvantitativ data på betydligt kortare tid än om man skulle behöva samla in information på egen 

hand. (Bryman & Bell, 2007) 

 

Fondvalet är uppdelat i två grupper med 25 fonder i varje grupp, och innefattar endast fonder 

som är registrerade i Sverige. Undersökningen utgår ifrån en tidsperiod på 5 år, fr.o.m. 2009-01-

01 t.o.m. 2013-12-31. Att tidsperioden är kort beror på att de etiska fonderna i Sverige 

fortfarande är relativt unga, det finns helt enkelt inte mer data tillgänglig för de utvalda fonderna. 

Tidigare forskning har utgått från liknande tidsperioder och fått pålitliga resultat (Kreander et al. 

2005). Vid uträkning av den riskjusterade avkastningen har studien använt Sharpekvoten och 

M2.  

 

3.3 Operationalisering av teoretiska variabler 
 

3.3.1 Definition av etiska och traditionella fonder 
Eftersom tydliga definitioner om vad som kan kallas etisk fond saknas, så kommer denna studie 

att utgå ifrån den Etiska Nämnden för Fondmarknadsförings (ENF) vägledande uttalande om 

krav som måste uppfyllas för att en fond ska få marknadsföras som etisk (ENF, 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: 
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● Fondbolaget ska ha en väl definierad process för att välja ut sina placeringar. Detta 

gäller oavsett om fondbolaget tillämpar positiva eller negativa kriterier i sin 

urvalsprocess eller om bolaget arbetar genom att söka påverka de bolag, där placeringar 

sker, i önskad riktning.  

● Fondbolaget ska ha en funktion för att löpande kontrollera och säkerställa att  

urvalsprocessen följs.  

● Om fondbolaget framhåller att fondens placeringar väljes utifrån negativa urvalskriterier 

får högst fem procent av omsättningen i det bolag där placeringen sker, eller i den 

koncern där bolaget ingår, avse verksamhet som inte lever upp till de särskilda krav som 

fondbolaget har ställt upp.  

● Utöver de uppgifter om fondens placeringsinriktning som ska framgå av 

fondbestämmelser, faktablad och informationsbroschyr, ska fondbolaget på ett tydligt 

och lättillgängligt sätt redovisa: 1. bolagets placeringspolicy för fonden, inklusive 

information om urvalskriterier och omsättningsgränser och 2. bolagets urvalsprocess för 

fonden samt det sätt på vilket processen kontrolleras och säkerställs. Informationen ska 

lämnas på bolagets hemsida, men det ska alltid vara möjligt att också få den i skriftlig 

form. 

● Fondbolaget ska i sin årsberättelse eller halvårsredogörelse redovisa hur 

placeringspolicyn uppfyllts beträffande inriktningen på placeringar utifrån särskilda 

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

åtgärder som vidtagits med anledning av detta.” 

  
Fonder som inte möter dessa krav kommer fortsättningsvis att benämnas som traditionella 

fonder. Utvalda fonder i respektive kategori presenteras nedan i tabell 1. 
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Tabell 1. Tabellen redogör för utvalda etiska och traditionella fonder. 

Etiska fonder Traditionella Fonder 
Aktie-Ansvar Sverige Alfred Berg Sverige Plus 
Cicero SRI Sverige AMF Aktiefond Sverige 
Cliens Sverige A AMF Aktiefond Småbolag 
DNB småbolagsfond A AMF Balansfond 
DNB Sverigefond A Carneige Sverigefond 
DNB Sverige Micro cap Carneige Safety 90 Sweden 
Folksams Aktiefond Sverige Catella Reavinstfond 
Folksam LO Sverige Catella Sverige Select 
Folksam LO västfonden Danske Invest Sverige 
Folksam Tjänstemannafond Didner & Gerge Aktiefond 
Handelsbanken Sverige Index Criteria Enter Sverige Pro 
KPA Etisk Aktiefond Guide Aktiefond Sverige 
KPA Etisk Blandfond 1 Gustavia Sverige 
Lärarfond 21-44år Handelsbanken AstraZeneca 

Allemansfond 
Nordea Swedish Stars Handelsbanken Sverigefond 
SEB Etisk Sverigefond Lannebo Mixfond 
SEB Swedish Ethical Beta Fund Lannebo Småbolag 
Skandia Cancerfond Länsförsäkringar Sverige Aktiv 
Skandia Realräntefond Monyx Svenska Aktier 
Skandia Världsnaturfonden Nordea Alfa 
SPP Aktiefond Sverige Aktiv Nordea Olympia 
SPP Obligationsfond Nordea Sverigefond 
Swedbank Robur Ethica Sverige MEGA SEB Sverigefond Stora Bolag 
Swedbank Robur Humanfond Spiltan Aktiefond Sverige 
Öhman Etisk Index Sverige A Öhman Sverigefond 
Källa: egen bearbetning 

 

3.3.2. Definition av marknadsavkastning 
Den förväntade marknadsavkastningen är ett abstrakt begrepp som i teorin innefattar marknadens 

samlade tillgångar och deras förväntade framtida avkastning. Marknadsavkastningen är alltså en 

räntesats som används som alternativkostnad till andra investeringar för att utvärdera lönsamhet. 

Att göra en uppskattning av marknadens alla tillgångar och dess avkastning är omöjligt och 

således blir alla uppskattningar av marknadsavkastningen godtyckliga. (Brealy, Myers & Allen, 

2010) 
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Denna studie utgår ifrån svenska fonder, med syfte att utvärdera lönsamhet av etiska respektive 

traditionella fonder specifikt på den svenska marknaden. Den relevanta alternativkostnaden för 

att investera i de utvalda fonderna är resterande tillgångar på Nasdaq OMXS, eller 

Stockholmsbörsen som den också kallas. För att komma fram till den mest relevanta 

marknadsavkastningen har denna studie utgått ifrån OMX Stockholm PI som är ett index baserat 

på alla aktier som är noterade på Stockholmsbörsen. OMX Stockholm PI innefattar det viktade 

värdet av alla noterade tillgångar och bedöms därför ge en helhetsbild av utvecklingen på 

Stockholmsbörsen. Avkastningen på OMX Stockholm PI kommer därför i denna studie att 

användas som marknadsavkastningen.  

 

Den riskfria räntan är den avkastning en investerare kan få utan att ta någon risk. Denna ränta har 

en given tidsperiod och baseras ofta på statsskuldsväxlar eller obligationer. (Brealy, Myers & 

Allen, 2010) Den riskfria räntan som kommer att användas i denna studie är tagen från 

avkastningen på statsobligationer under perioden 2009-2013.  

 

3.4. Tillvägagångssätt 
 

3.4.1 Signifikanstest 
Stickproven som ska jämföras, etiska och traditionella fonder, kommer ifrån två olika 

populationer. Jämförelsen baseras på den riskjusterade avkastningen. Utifrån detta är ett 

oberoende T-test det mest lämpliga signifikanstestet. Den oberoende variabeln är fondtyp och 

den beroende variabeln är riskjusterad avkastning. T-testet kommer att utföras i SPSS. M2 är ett 

riskjusterat mått baserat på sharpekvoten och resultat av studier på dessa två mått bör visa exakt 

samma signifikansvärde. Därför kommer endast M2 att användas vid signifikanstest i denna 

studie.  

 

3.5 Reliabilitet 
Validitet och reliabilitet värderas på ett annorlunda sätt i studier med kvantitativ inriktning 

jämfört med studier med kvalitativ inriktning. Reliabilitet handlar om studiens och dess metoders 

pålitlighet. Detta innefattar bland annat stabilitet över tid, möjlighet att replikera studien samt att 

resultatet är oberoende av vem som utfört studien. Eftersom denna studie utgår ifrån tidigare 
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forskning där utgångspunkten varit vedertagna teorier och insamlad data kommer ifrån 

trovärdiga sekundära källor kan studien anses ha en hög reliabilitet. Kända hemsidor som 

Morningstar, Pensionsmyndigheten, Trustnet och Riksbanken har använts för datainsamling. 

Dessa kan anses trovärdiga, då de anger var de har hämtat sina uppgifter ifrån. Studien har även 

använt vetenskapligt framtagna och testade formler och tydligt beskrivit dessa samt hur de 

applicerats på insamlad data. Detta gör studien relativt enkel att replikera. Att en studie är 

reliabel betyder dock inte att den är valid. (Bryman & Bell, 2007) 

 

3.6 Validitet 
Validiteten i en undersökning handlar om huruvida undersökningen verkligen mäter det den 

avser att mäta. Det kan beskrivas som samstämmigheten mellan teori och operationalisering. En 

studie som är valid är per automatik också reliabel. Denna undersökning har utgått ifrån tidigare 

forskning för att utforma den lämpligaste metoden. (Bryman & Bell, 2007) Då denna studie är 

uppbyggd utifrån deduktiv metod och använder vedertagna formler och mått för beräkning av 

avkastning, så kan validiteten bedömas vara hög. Vad som skulle förbättra validiteten är 

tydligare definitioner kring de olika fondtyperna. Eftersom de saknas regleringar så är det svårt 

att kontrollera vilka fonder som faktiskt följer etiska riktlinjer, denna studie har valt att följa 

ENFs (2009) riktlinjer om marknadsföring. Då ENF reglerar vilka fonder som får marknadsföras 

som etiska bör dessa fonders investeringar vara kontrollerade. 

 

3.7 Metodkritik 
Denna studie utgår ifrån en kvantitativ forskningsanalys där sekundära källor, empiriskt insamlad 

data och uträkning med relevanta formler använts. Generell kritik mot kvantitativ forskning är att 

den är beskrivande, den visar hur empirin är, men saknar förklaring till varför resultatet ser ut 

som det gör. En kvalitativ analys som oftast består av intervjuer eller observationer, ger mer 

förståelse av resultatet.  

 

Generell kritik mot avkastningsmått som innehåller beta, marknadsavkastningen eller andra 

variabler som rör marknaden, är att de egentligen är abstrakta teoretiska variabler som är 

omöjliga att uppskatta i praktiken (Brealy, Myers & Allen, 2010). Detta stämmer även för denna 

studie där alla mått som utgår ifrån marknaden är godtyckliga. Studien har försökt att pricka in 
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mått som bäst representerar det aktuella måttet i den här studien. Detta är en nackdel som är svår 

att kringgå vid användandet av dessa mått. 

 

Kritik kan även anges mot den valda undersöknings perioden som är relativt kort, vilket gör det 

svårare att dra generella slutsatser. En längre undersöknings period skulle gynna uppsatsens 

slutledning och skulle ge en mer tillförlitlig slutsats. Trots detta är studiens undersökningsperiod 

relativt kort, detta för att etiska fonder i Sverige är såpass unga att historisk data över en längre 

period inte finns att tillgå. Dessutom har tidigare studier utgått ifrån liknande tidsperioder och 

ändå fått tillförlitliga resultat (Kreander et al., 2005; Fernandez-Izquierdo & Matallin-Saez, 

2008). Att vi har använt oss av 25 fonder i respektive kategori kan anses vara för få för att kunna 

nå fram till ett tillförlitligt resultat. Användning av fler fonder hade bidragit till högre 

trovärdighet och generaliserbarhet. Vid detta läge kan vi inte hävda fullt ut att resultaten som vi 

kommer fram till är generellt rådande. Anledningen att inte fler fonder togs med är svårigheten 

att hitta etiska fonder med data som sträcker sig under den aktuella tidsperioden, 2009-2013. 

Med tanke på studiens tidsbegränsning var 25 fonder i varje grupp ett rimligt antal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 25 

4. Empiri 
Detta kapitel presenterar beräkningar på insamlad data. Sharpekvot och M2 har beräknats för 

samtliga fonder. Ett oberoende t-test har gjorts för att se om det finns en signifikant skillnad i 

den riskjusterade avkastningen mellan de två fondtyperna. 

 

4.1 Inledande beräkningar 
Marknadsavkastningen som använts i beräkning av M2 utgår ifrån OMX Stockholm PI, ett index 

som innefattar alla tillgångar noterade på Stockholmsbörsen. Se tabell 2 för fullständig 

information. 

 

Tabell 2. Marknadsavkastningen 2009-2013 som är beräknad utifrån avkastningen av OMX 

Stockholm PI, samt ett medelvärde av avkastningen och standardavvikelse under denna 

5årsperiod.  

Marknadsavkastning (𝑟!) 
2009  19,11% 
2010  20,13% 
2011  24,11% 
2012  23,10% 
2013  23,18% 
𝑟!  21,93% 
𝜎!   4,9% 
Källa: egen bearbetning 

 

Den riskfria räntan som kommer att användas i denna studie är tagen från avkastningen på 

statsobligationer under perioden 2009-2013. Informationen är hämtad från riksbankens hemsida 

och presenteras i tabell 3.  
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Tabell 3. Den riskfria räntan under perioden 2009-2013 samt ett medelvärde av avkastningarna. 

Siffrorna kommer ifrån avkastningen på statsobligationer under aktuell period.  

Riskfri ränta (𝑟!) 
2009  2,52% 
2010  2,29% 
2011  2,30% 
2012  1,16% 
2013  1,56% 
𝑟!   1,96% 

Källa: egen bearbetning 

 

Tabell 4 presenterar varians och riskmått för varje traditionell fond. De grönmarkerade siffrorna 

är fonder som uppvisar högst resultat för respektive mått. De rödmarkerade siffrorna är siffror 

uppvisar lägst resultat för respektive mått. Ju högre sharpekvot en fond har, desto högre är den 

riskjusterade avkastningen. Detsamma gäller för M2. 

 

Tabell 4. Standardavvikelse, Sharpekvot och M2 för samtliga traditionella fonder. 

Deskriptiv statistik 

 SD  Sharpekvot  M2 

Alfred Berg Sverige Plus 20,60%  0,8427  6,09% 

AMF Aktiefond Sverige 24,97%  0,8090  5,92% 

AMF Aktiefond Småbolag 33,22%  0,8129  5,94% 

AMF Balansfond 10,61%  1,0030  6,87% 

Carneige Sverigefond 23,01%  0,8206  5,98% 

Carneige Safety 90 Sweden 8,03%  0,2043  2,96% 

Catella Reavinstfond 26,33%  0,7830  5,80% 

Catella Sverige Select 24,70%  0,6332  5,06% 

Danske invest Sverige 29,86%  0,7354  5,56% 

Didner & Gerge Aktiefond 35,33%  0,7998  5,88% 

Enter Sverige Pro 30,18%  0,6939  5,36% 

Guide Aktiefond Sverige 24,34%  0,7452  5,61% 

Gustavia Sverige 29,96%  0,7622  5,69% 
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Handelsbanken AstraZeneca Allemansfond 18,37%  0,9080  6,41% 

Handelsbanken Sverigefond 24,86%  0,7765  5,76% 

Lannebo Mixfond 20,13%  0,6835  5,31% 

Lannebo Småbolag 30,98%  0,7972  5,87% 

Länsförsäkringar Sverige Aktiv 22,71%  0,7573  5,67% 

Monyx Svenska Aktier 22,27%  0,7887  5,82% 

Nordea Alfa 21,16%  0,7080  5,43% 

Nordea Olympia 20,49%  0,7186  5,48% 

Nordea Sverigefond 25,21%  0,6697  5,24% 

SEB Sverigefond Stora Bolag 21,41%  0,7509  5,64% 

Spiltan Aktiefond Sverige 24,78%  0,8636  6,19% 

Öhman Sverigefond 22,53%  0,7811  5,79% 

Källa: egen bearbetning 
 
 

Tabell 5 visar deskriptiv statistik för samtliga etiska fonder. Ju högre sharpekvot och M2, desto 

högre är den riskjusterade avkastningen. Ju högre standardavvikelse desto större är variansen i 

stickprovet, och därmed även risken. De grönmarkerade siffrorna är fonder som uppvisar högst 

resultat för respektive mått. De rödmarkerade siffrorna är siffror uppvisar lägst resultat för 

respektive mått. 

 

Tabell 5. Standardavvikelse, Sharpekvot och M2 för samtliga etiska fonder. 
Deskriptiv statistik 

 SD  Sharpekvot  M2 

Aktie-Ansvar Sverige 1,22%  0,1312  2,60% 

Cicero SRI Sverige 23,20%  0,7129  5,45% 

Cliens Sverige A 22,29%  0,8075  5,92% 
DNB Småbolagsfond A 28,61%  0,8452  6,10% 
DNB Sverigefond A 25,34%  0,6931  5,36% 
DNB Sverige Micro cap 35,26%  0,8219  5,99% 
Folksams Aktiefond Sverige 24,74%  0,7625  5,70% 
Folksam LO Sverige 24,62%  0,7716  5,74% 
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Folksam LO Västfonden 25,73%  0,7587  5,68% 
Folksam Tjänstemannafond 24,72%  0,7758  5,76% 
Handelsbanken Sverige Index Criteria 25,92%  0,7816  5,79% 
KPA Etisk Aktiefond 16,61%  0,8090  5,92% 
KPA Etisk Blandfond 1 6,64%  1,1718  7,70% 
Lärarfond 21-44år 19,83%  0,7475  5,62% 
Nordea Swedish Stars 23,85%  0,7656  5,71% 
SEB Etisk Sverigefond 23,56%  0,6970  5,38% 
SEB Swedish Ethical Beta Fund 21,36%  0,8286  6,02% 
Skandia Cancerfond 25,39%  0,6861  5,32% 
Skandia Realräntefond 17,56%  0,4886  4,35% 
Skandia Världsnaturfonden 25,92%  0,6775  5,28% 
SPP Aktiefond Sverige Aktiv 25,77%  0,6519  5,15% 
SPP Obligationsfond 4,32%  0,4070  3,95% 
Swedbank Robur Ethica Sverige MEGA 26,03%  0,7045  5,41% 
Swedbank Robur Humanfond 25,31%  0,6576  5,18% 
Öhman Etisk Index Sverige A 23,03%  0,8179  5,97% 
Källa: egen bearbetning 
 

4.2 T-test 
Deskriptiv data för de två fondtyperna inkluderade i studien presenteras i tabell 6.  Medelvärden 

samt standard avvikelse för både etiska och traditionella är relativt nära varandra, men en liten 

skillnad finns. I detta fall har de traditionella fonderna både högre medelvärde och högre 

standardavvikelse. 

 

Tabell 6. Antal fonder samt medelvärde och standardavvikelse av M2-värdena för de två 

fondtyperna. 

Deskriptiv statistik 
 n  M  SD 

Avkastning                        Etisk 25  0,0548  0,0055 

                                          Traditionell 25  0,0565  0,0068  

Källa: egen bearbetning 
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Resultatet av ett oberoende t-test visar att skillnaden i den riskjusterade avkastningen mellan 

etiska och traditionella fonder inte är signifikant. Fullständiga resultat presenteras i tabell 7.  

Levene´s test for equlity of variances visar signifikansvärde högre än 0.05, detta innebär att ett 

antagande att spridningen är densamma i båda grupper kan göras. T-testet visar att ingen 

signifikant skillnad finns mellan grupperna. Signifikansvärde 0,449, p>0,05.  

 

Tabell. 7. Resultatet av ett oberoende t-test som jämför avkastningen, riskjustera med M2, 

mellan fondtyperna. Resultatet visar ingen statistiskt signifikant skillnad. 

Oberoende T-test 
 95% Konfidensintervall 

 t  df  Sig.(2-tailed)  Nedre  Övre 
Avkastning  -0,764  48  0,449  -0,0062  0,0028 

Källa: egen bearbetning 
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5. Analys 
I detta avsnitt tolkas ovan presenterad data utifrån teorier och tidigare forskning. Med 

utgångspunkt i studiens syfte och frågeställning analyseras och diskuteras bearbetad data. 

Frågeställningen är: Finns det en skillnad i den riskjusterade avkastningen mellan etiska och 

traditionella fonder?  

 

5.1 Portföljteori 
Portföljteorin förespråkar diversifiering som ett alternativ för att minimera risk i relation till 

avkastning vid investeringar. Precis som tidigare nämnt, ju mer diversifieringsmöjligheter 

begränsas, desto svårare blir det för en investerare att maximera den riskjusterade avkastningen 

(Markowitz, 1952). Fonder med etisk inriktning väljer att begränsa sin möjlighet att diversifiera 

genom att utesluta vissa investeringsmöjligheter. Resultatet av denna studie visar ingen skillnad i 

den riskjusterade avkastningen mellan etiska och traditionella fonder på den svenska marknaden, 

vilket tyder på att etiska fonders begränsning i diversifiering inte minskar fondens avkastning. 

Det kan också vara så att begränsningen i diversifiering inte är tillräckligt omfattande för att 

påverka den riskjusterade avkastningen. Resultatet i denna studie innebär i teorin att en 

begränsning i diversifieringsmöjligheter inte inverkar på den riskjusterade avkastningen. 

Resultatet är svårt att generalisera då en begränsning i diversifieringsmöjligheter kan se ut på 

olika sätt samt vara begränsande i olika grader.  

 

Tang (2004) visade att med en spridning på endast 20 tillgångar minimeras 95% av risken. Då 

CSR ökat enormt finns idag ett relativt stort utbud av etiska investeringar. Att ingen skillnad 

fanns i denna studie kan tänkas bero på att även om diversifiering begränsas med ett etiskt 

perspektiv, är denna begräsning inte tillräcklig för att inverka på avkastningen. I och med utbudet 

av etiskt inriktade investeringar finns det möjlighet att med endast etiska investeringar 

diversifiera tillräckligt mycket för att minimera risken. (Kreander et al. 2005; Fair Trade Center, 

2008)  

 

5.2 Corporate social responsibilty 
Corporate Social Responsibility handlar om att ett företag agerar ansvarsfullt och tar hänsyn till 

olika faktorer såsom miljön, arbetsförhållande, djurrätt och andra sociala frågor (Anthony & 
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Govindarajan, 2007). Detta har dragit upp frågan “Är CSR lönsamt för ett företag?”, Mcwilliams 

& Siegel (2011) har kommit fram till att CSR kan öka värdet för företag med hög publicitet, men 

dessa företag kan även drabbas hårdare vid komplikationer av CSR. Till skillnad från 

McWilliams och Siegel (2011) fanns i denna studie inget resultat som indikerar att CSR påverkar 

ett företags resultat negativt. Anledningen till detta kan vara att Socially Responsible Investment 

(SRI) har fått större uppmärksamhet under senare tid. Detta har medfört att människor i 

dagsläget väljer att investera med ett etiskt perspektiv i åtanke, mer än vad de gjort tidigare. 

(Adamo et al. 2010) Att investerare tror på tillgången kan tänkas påverka dess förväntade 

avkastning positivt och därmed väga upp för eventuella kostnader med CSR. Resultatet av denna 

studie tyder på att CSR kan skapa mervärde för ett företag. Trots att CSR kan vara en 

resurskrävande process påverkar det inte avkastningen negativt.  

 

5.3 Tidigare forskning 
Gregory, Matatko och Luther (1997) fann att etisk ståndpunkt inte har någon inverkan på en 

fonds avkastning. Resultatet i denna studie stämmer överens med Gregory, Matatko och Luthers 

(1997) resultat då inte heller denna studie fann att etisk ståndpunkt påverkar avkastningen för en 

fond.  Kreander et al. (2005) har inte funnit skillnader i den riskjusterade avkastningen av etiska 

och traditionella fonder. Skillnaden mellan denna studie och Kreander et al. (2005) är att de har 

använt andra mått för att beräkna den riskjusterade avkastningen. Resultatet av Kreander et al. 

(2005) studie styrks av denna studie då ingen skillnad funnits här, trots andra mått. 

 

Bauer, Derwall och Otten (2007) diskuterade att etiska fonder kan vara kostsamma och medföra 

en lägre avkastning. Detta för att etiska fonder måste kontrolleras innan godkännande, vilket kan 

medföra olika förvaltningsavgifter som i sin tur orsakar att etiska fonder blir dyrare i längden. 

Studien av Nofsinger, Trimble och Marr (1995) har gjort en undersökning mellan socialt 

inriktade fonder och traditionella fonder. Författarna fann skillnader på avkastningen mellan 

dessa fondkategorier, där traditionella fonder hade högre genomsnittlig avkastning årligen. 

Författarna menar att fonder med en begränsad diversifieringsmöjlighet tenderar att påverka den 

riskjusterade avkastningen negativt (Nofsinger, Trimble & Marr, 1995; Bauer, Derwall & Otten, 

2007). Av den meningen att avkastningen mellan etiska och traditionella fonder är lika i denna 

studie, har vi inte funnit argument som stödjer att fonder med etiskt perspektiv har inverkat 
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negativt på avkastningen. Nofsinger, Trimble och Marr (1995) som hittat skillnader i avkastning 

av olika typer av investeringar undersökte pensionsfonder under tidigt 90-tal. Med tanke på CSR 

och SRI haft ett enormt uppsving under 2000-talet, med ännu ökat fokus efter finanskrisen 2008, 

är det möjligt att företag utvecklat resursvänligare processer kring etik och ansvarstagande 

(Adamo et al. 2010). Trots tidigare studier som påvisat att CSR är dyrt och således kan påverka 

ett företags resultat negativt, har denna effekt inte kunnat styrkas i denna studie (Bauer, Derwall 

& Otten, 2007). Att denna studie inte hittat resultat som stöder att ett etiskt perspektiv påverkar 

avkastning negativt kan bero att CSR idag inte är samma process som CSR under tidigt 90-tal. 

 

5.4 Studiens begränsningar 
Gregory, Matatko och Luthers (1997) studie påvisar att andra faktorer kan inverka på 

avkastningen, faktorer som fondens ålder och storlek. Dessa faktorer är inget som kontrollerats 

för i denna studie, varför det vore intressant att göra en liknande studie på den Svenska 

aktiemarknaden där hänsyn till just sådana faktorer så som fondens ålder och storlek tas. En 

annan aspekt som kan ge ett tydligare resultat vore att kategorisera fondtyperna i snävare 

grupper. På grund av bristen på tydlig definition av etiska fonder kan fonder kalla sig etiska utan 

strikt kontroll. Detta försvårar för studier som denna att välja ut fonder som begränsat sina 

investeringsmöjligheter till endast etiskt och socialt ansvarstagande företag. Etiska nämnden för 

fondmarknadsföring (ENF) har tydliggjort vissa kriterier som fonder som marknadsförs som 

etiska måste uppfylla (ENF, 2009). Men trots detta är definitionerna av etiska och traditionella 

fonder vaga, en hårdare gränsdragning med snävare grupper skulle eventuellt kunna ge ett mer 

specifikt resultat. Grupper där kriterier definieras och kontrolleras hårdare. På detta sätt kan 

studien säkerställa att kriterier följs och diversifieringsmöjligheter faktiskt begränsas. Vid en 

tydlig diversifieringsbegränsning skulle effekten på riskjusterad avkastning mätas med större 

säkerhet. Validiteten i studien skulle öka och resultatet skulle med större säkerhet kunna 

generaliseras.  
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6. Slutsats 
Ingen skillnad i den riskjusterade avkastningen mellan etiska och traditionella fonder har funnits. 

Resultatet går i linje med tidigare forskning från andra länder som inte heller funnit skillnader 

(Gregory, Matatko & Luther, 1997; Kreander et al., 2005; Fernandez-Izquierdo & Matallin-Saez 

2008). Detta innebär att diversifieringsmöjligheter inte påverkar den riskjusterade avkastningen 

av en tillgång.   
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