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Abstract 

 
Sweden is one of the countries in the world where investing in mutual funds is most prevalent 

among the population. The supply of funds in the market has increased significantly in recent 

decades as well as the public debate on ethical issues. This has contributed to the development of 

the market for ethical funds. There is no clear definition of what an ethical fund is but generally it 

is a fund that takes into account factors related to social responsibility in different ways.  

 

This study analyzes the ethical funds historical performance levels in comparison with the 

corresponding traditional mutual funds. Three questions have been answered with the help of 

quantitative and qualitative analysis. A computational model has been constructed in Excel to 

analyze historical data from a range of ethical funds and traditional mutual funds. The results of 

the calculations are the basis for the quantitative portion of the analysis. These have been 

supplemented by external expertise. The effects, which the commodity prices have had on the 

yield differences between traditional and ethical funds, have also been studied. In this study, the 

price of oil has been chosen to illustrate these effects. 

 

It is not possible to reliably reach any general conclusions about how ethical funds as a fund 

category have performed in comparison with the corresponding traditional mutual funds. 

However, a pattern is observed, that the risk levels for the selected ethical funds, during the 

periods studied when the market went sharply up or down, respectively, were higher in all cases. 

The reason for this seems to be the diversification problems that have arisen due to the ethical 

constraints, something that both the underlying theory on the subject and the discussion with 

one of Swedbank Roburs portfolio manager’s support. The increased level of risk has contributed 

to the fact that ethical funds have found it harder to reach an equivalent risk-adjusted rate of 

return when the bull and the bear markets were examined. 
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Sammanfattning 
 
Sverige är ett av de länder i världen där sparandet i fonder är som mest utbrett bland 

befolkningen. Utbudet av fonder på marknaden har ökat markant de senaste decennierna och i 

takt med att samhällsdebatten kring etiska frågor ökat, har en ny marknad vuxit fram, marknaden 

för etiska fonder. Det finns ingen tydlig definition på vad en etisk fond är men generellt är det 

fonder som tar hänsyn till faktorer kopplade till socialt ansvarstagande på olika sätt. 

 

Denna undersökning analyserar etiska fonders historiska prestationsnivåer i jämförelse med 

motsvarande traditionella aktiefonder. Tre frågeställningar har besvarats med hjälp av kvantitativ 

och kvalitativ analys. En beräkningsmodell har byggts i Excel i syfte att analysera historisk data 

från ett urval av etiska fonder och traditionella aktiefonder. Resultaten från beräkningarna ligger 

till grund för den kvantitativa delen av analysen som därefter har diskuterats med extern expertis. 

Råvaruprisernas effekter på skillnader i avkastning mellan traditionella och etiska fonder har 

också analyserats. I denna undersökning har oljepriset valts för att studera dessa effekter.  

 

Det går inte att med säkerhet komma fram till några generella slutsatser kring hur etiska fonder 

som fondkategori presterat i jämförelse med motsvarande traditionella aktiefonder. Dock kan ett 

mönster observeras under de perioder som undersökts då marknaden gått kraftigt uppåt 

respektive neråt, nämligen att risknivåerna för de utvalda etiska fonderna varit högre i samtliga 

fall. Anledningen till detta tycks vara de diversifieringsproblem som uppstått till följd av de etiska 

restriktionerna, något som bakomliggande teori inom ämnet och intervju med en av Swedbank 

Roburs förvaltare stödjer. Den ökade risknivån bidrar till att de etiska fonderna haft svårare att 

uppnå en likvärdig riskjusterad avkastning när den uppåtgående och den nedåtgående perioden 

granskats. 
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1. Introduktion 
I detta kapitel beskrivs fondsparandet i Sverige och den etiska fondmarknadens utveckling. Här framgår även 

undersökningens syfte, problemformulering och avgränsningar.  

1.1 Fondsparande i Sverige 
Sverige är ett av få länder i världen där fondsparandet uppgår till nära 100 procent för personer i 

åldrarna 18-74, förutsatt att man räknar med fondsparande genom den svenska premiepensionen.  

Om man bortser från fondsparande genom premiepensionen är 76 procent av befolkningen 

innehavare av fondandelar vilket fortfarande är, om man tittar internationellt, en väldigt hög 

siffra1. 

Sedan 1994 har fondförmögenheten i Sverige ökat från 207,1 mdkr till 2 347,1 mdkr 20132.  

En stor del av denna ökning är resultatet av en värdeutveckling av innehaven i fonderna. I den 

grafiska illustrationen nedan kan man även tydligt se att nettosparandet i fonder har varit positivt 

varje år under hela undersökningsperioden förutom år 2008 då ett negativt nettosparande kan 

utläsas till följd av den globala finanskrisen. Den totala summan svenska folket valt att investera i 

fonder har mer än tiofaldigats under en 20-årsperiod3. Ett ökat intresse kan också utläsas ur det 

ökade utbudet av fonder på den svenska marknaden, bara under 2000-talet har utbudet av fonder 

ökat från ca 1500 till ca 40004. 

Diagram 1, källa: Fondbolagen, egen bearbetning 

 

                                                        
1 8 av 10 svenskar sparar i fonder, Fondbolagen.se 
2 Fondförmögenhet, Fondbolagen.se 
3 Mycket starkt fondår 2013, Fondbolagen.se 
4 30 years of investment funds, Fondbolagen.se 
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1.2.Etiskt.fondsparande.i.Sverige 

I takt med att samhällsintresset ökat för frågor rörande miljö och mänskliga rättigheter, har 

efterfrågan för Socially Responsible Investment (SRI) blivit större. SRI innebär att individer har 

ett socialt, miljömässigt samt bolagsstyrningstänk som komplement till de avkastningskriterier de 

har för sina placeringar.  Ett investeringsalternativ som främjar detta är s.k. etiska fonder, där 

utbudet vuxit från två fonder 1994 till över 100 fonder 20085. De etiska fonderna fungerar som 

en vanlig fond, men skillnaden är att de aktivt tar ett etiskt ansvar. Urvalsprocessen som etiska 

fonder använder sig av, för val av bolag att investera i, sker antingen genom positiv eller negativ 

screening. Positiv screening innebär att placeringsstrategin för fonden är att investera i företag 

som tar gediget ansvar och är föredömen i sin bransch gällande etisk hänsyn, s.k. best-in-class 

fonder. Den andra urvalsprocessen, negativ screening, innebär att placeringsstrategin för fonden 

är att antingen exkludera eller minimera innehav i de företag som är verksamma inom exempelvis 

vapen-, tobaks- och alkoholindustrier. 

I ett försök att definiera vad en etisk placering är kom Etiska nämnden för fondmarknadsföring 

(ENF) år 2004 fram till att det inte fanns någon klar definition på vad som är att anse som etiskt. 

Istället presenterade ENF riktlinjer som ska ligga till grund för urvalsprocessen för att det sedan 

ska vara upp till varje enskild fond att avgöra om en investering är etisk eller oetisk. Vissa fonder 

använder sig av procentuella spärrar i olika branscher vid screeningsprocessen, medan andra har 

nolltolerans6. Bedömningen om en investering är etisk eller inte etisk är komplex då det inte 

räcker med att ta hänsyn till enbart vad moderbolaget ägnar sig åt, utan även bedöma hur under-

leverantörer och dotterbolag agerar. 

 

1.3 Syfte & problemformulering 
Den finansiella teori och tidigare forskning som finns inom ämnet SRI har inte belyst huruvida 

bakomliggande faktorer påverkar eventuella avkastningsskillnader mellan traditionella och etiska 

fonder. En faktor som inte är klarlagd är vilken påverkan konjunktursvängningar har på 

avkastningsnivåerna för traditionella och etiska fonder. Ytterligare en faktor som inte är klarlagd 

är vilken påverkan prisförändringar på råvaror har på avkastningsnivåerna för de två 

fondkategorierna.   

 

Syftet med denna undersökning är att analysera om etiska fonder historiskt sett skapat en 

likvärdig eller högre avkastning i jämförelse med traditionella fonder, och om det förekommer 

samband mellan eventuella avkastningsskillnader och konjunkturcykler. Med hjälp av en 

kvantitativ statistisk analys ska författarna besvara frågeställningen huruvida en etisk fond kan 

generera en riskjusterad avkastning som är likvärdig eller högre i jämförelse med en motsvarade 

traditionell aktiefond. Som ett komplement till den kvantitativa analysen kommer även en 

kvalitativ analys göras för att redogöra för hur en etisk fond presterar i olika skeden av en 

konjunkturcykel. Slutligen kommer författarna att undersöka om det förekommer specifika 

samband mellan dessa eventuella avkastningsskillnader och prisförändringar på råvaror. 

                                                        
5 Etiska fonder – det bästa av två världar? Aktiespararna.se 
6 Vi reder ut begreppen, Swedbank.se 
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Följande frågeställningar kommer att besvaras:   

 Kan en etisk fond generera en likvärdig eller högre avkastning i jämförelse med en 

motsvarande traditionell aktiefond? 

 Hur presterar en etisk fond i jämförelse med en motsvarande traditionell aktiefond i 

olika skeden av en konjunkturcykel? 

 Finns det något samband mellan avkastningsskillnader mellan etiska och traditionella 

aktiefonder och råvarupriser? 

 

1.4 Avgränsningar 
För att kunna gå på djupet i undersökningen av etiska fonders riskjusterade avkastningsnivåer 

och dess påverkande faktorer har undersökningen avgränsats till den svenska fondmarknaden. Av 

samma anledning har en av de fyra svenska storbankerna, Swedbank Robur, och deras utbud av 

etiska folder valts. Studien skulle bli för omfattande om flertalet råvarupriser skulle inkluderas. 

Oljebolag är den kategori av råvarubolag som i störst utsträckning påverkas av screenings-

processen hos etiska fonder, vilket gör det sannolikt att oljeprisförändringar är de 

råvaruprisförändringar som har störst påverkan på utvecklingen i de två fondkategorierna, och 

därför har undersökningen avgränsats till att enbart studera oljeprisets påverkan på 

fondkategoriernas utveckling. 
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2. Swedbank Robur: Case 
I detta kapitel finns en kortfattad beskrivning av Swedbank Robur med fokus på företagets strategi för att välja 

ut bolag med etisk inriktning till Swedbank Roburs hållbarhetsfonder.  

2.1 Ansvarstagande kapitalförvaltare 

Swedbank Robur är Sveriges största kapitalförvaltare samt en av de största aktörerna i Norden. 

Swedbank Robur har ett stort utbud av fonder med etisk inriktning, eller som företaget väljer att 

kalla dem, hållbarhetsfonder. Utbudet innefattar både aktie- och räntefonder, globala fonder och 

Sverigefonder. I utbudet finns fonder som riktar sig till både småsparare och institutionella 

investerare.  

 

Alla Swedbank Roburs hållbarhetsfonder följer omfattande hållbarhets- och etikkriterier. I 

praktiken innebär det att Swedbank Robur i sin förvaltning tar hänsyn till faktorer kopplade till 

bolags hållbarhetsarbete. Dessa inkluderar fyra huvudområden vilka är Miljö och klimat, Anställdas 

arbetsvillkor och rättigheter, Mänskliga rättigheter och Affärsetik. Hänsyn tas även till i vilken bransch 

bolagen är verksamma, för att undvika bolag involverade i produktion av känsliga produkter, 

såsom alkohol och tobak, pornografi, vapen och krigsmaterial. Dessa branscher screenas ut helt.  

 

Swedbank Robur använder sig av metoden ”Best-in-class” när de väljer bolag. Det innebär att de 

endast väljer de bästa bolagen i en specifik bransch när det kommer till bolagens hållbarhets-

arbete. Värdegrunden Swedbank Robur arbetar efter baseras på internationella överens-

kommelser och normer kopplade till de faktorer som företaget gallrar bolag efter. Bland annat 

OECD:s riktlinjer för multinationella företag, ILO:s kärnkonventioner, Riodeklarationen om 

hållbar utveckling, FN:s Global Compact och FN:s deklaration om mänskliga rättigheter7. 

 
Figur 1: Hållsbarhetsfondernas urvalsprocess 

Källa: swedbankrobur.se 

                                                        
7 Hållbarhetsfonder, Swedbankrobur.se 
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2.2 Uteslutning av bolag 

De bolag som inte uppfyller de krav Swedbank Robur ställer utesluts helt. Vilka bolag som 

utesluts beslutas av Swedbank Roburs kommitté för ansvarsfulla investeringar. Bolag som i 

dagsläget utesluts innefattar bland annat bolag som tillverkar olika typer av krigsmaterial. 

Riktlinjerna för hållbarhetsarbete gäller generellt för Swedbank Roburs fonder. I företagets 

hållbarhetsfonder utesluts även de bolag som inte är bäst när det gäller hållbarhetsarbete inom 

respektive bransch8. 

 

2.3 Påverka bolag 

Huvudprincipen som Swedbank Robur arbetar efter är dock att i så liten utsträckning som 

möjligt utesluta bolag, och istället försöka påverka bolagen till att förbättra sitt långsiktiga 

hållbarhetsarbete inom de fyra huvudområden som företagets hållbarhetsfonder fokuserar på 

(Miljö och klimat, Anställdas arbetsvillkor och rättigheter, Mänskliga rättigheter och Affärsetik). 

För att påverka bolagen träffar Swedbank Roburs hållbarhetsanalytiker löpande bolag för att 

diskutera deras hållbarhetsutveckling. Analytikerna gör även företagsbesök för att  

bilda sig en uppfattning om hur hållbarhetsarbetet fortskrider. Utöver Swedbank Roburs 

åtaganden att påverka specifika bolag har företaget även identifierat ett antal områden där de vill 

försöka påverka hela branschen i en positiv riktning. Dessa områden innefattar bland annat 

utvinning av fossila bränslen, palmoljeproduktion, kemikalier i produkter, barns rättigheter och 

bekämpning av korruption9. 

 

                                                        
8 Så väljer vi bolag, Swedbankrobur.se 
9 Så påverkar vi bolag, Swedbankrobur.se  
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3. Metod  

I detta kapitel presenteras de metoder som använts för att fastställa undersökningsmaterial samt de eventuella 

begränsningar som kan uppstå. Dessutom beskrivs hur insamlingsprocessen av data gått till och vetenskapliga 

metoder. 

3.1 Urvalsmaterial 
Alla de fonder som ingår i denna undersökning tillhandahålls av Swedbank Robur. För att ge en 

så bred bild av marknaden för etiska fonder som möjligt har fonder som investerar globalt och 

fonder som investerar enbart i Sverige valts. Av samma anledning kommer fonder som är 

tillgängliga för småsparare och fonder som endast är tillgängliga för institutionella investerare att 

undersökas. Alla de fonder som ingår i urvalet är aktiefonder, vilket innebär att fonden enbart 

investerar i aktier. Blandfonder samt räntefonder har valts bort i brist på jämförelsematerial. 

För att jämförelsen ska ge ett så precist resultat som möjligt har de hållbarhetsfonder som har en 

traditionell motsvarighet, med liknande profil bortsett från den etiska inriktningen, valts.  

Fonder som ingår i undersökningen: 

Swedbank Robur Sverigefond Swedbank Robur Ethica Sverige 

Swedbank Robur Globalfond Swedbank Robur Ethica Global 

Swedbank Robur Sverigefond MEGA Swedbank Robur Ethica Sverige MEGA 

Swedbank Robur Globalfond MEGA Swedbank Robur Ethica Global MEGA 

Ytterligare fakta om de valda fonderna finns i bilaga 10.9 

 

3.2 Val av metod 
Eftersom undersökningen i huvudsak består av analyser av historisk finansiell information har ett 

kvantitativt tillvägagångssätt valts. För att komplettera de kvantitativa resultaten har även en 

kvalitativ analys genomförts. Dessutom har en förvaltare av etiska aktiefonder intervjuats för att 

diskutera den kvalitativa delen av analysen och undersöknings resultat. Undersökningen speglar 

tioårsperioden, 2004-01-02 – 2013-12-31, i syfte att täcka in olika konjunkturcykler. Av samma 

anledning har en längre tidsperiod, 1996-10-18 – 2014-04-15, valts för fondparet Ethica Sverige 

och Sverigefond för att täcka in flertalet konjunkturcykler.  

Frågeställningen om oljeprisförändringars påverkan på prestationerna, inom de två 

fondkategorierna, har i första hand besvarats med hjälp av kvantitativa metoder. Dessa resultat 

har sedan styrkts med hjälp av kvalitativ analys. En tidsperiod där oljepriset stigit kraftigt och en 

där det sjunkit kraftigt har valts då sambanden torde vara tydligast då. Den tidsperiod som valts 

då oljepriset stigit kraftigt är 2007-01-12 – 2008-07-03. Tidsperioden som valts då oljepriset 

sjunkit kraftigt är 2008-07-03 – 2008-12-26. 
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3.3 Insamling av data 
För att få en så rättvisande bild som möjligt för de avkastningsnivåer som granskats har  

historiska dagskurser justerade för den specifika fondens avgift använts. Med samma 

tillvägagångssätt som grund har dagskurser för de valda benchmark indexen  

samt de valda råvarupriserna använts. För att på bästa sätt tolka den data som  

insamlats har vedertagna teorier inom finans, ekonomi och investeringsteori applicerats.  

Denna information har samlats in från tryckta källor i kombination med erkända vetenskapliga 

artiklar. 

 

3.4 Benchmark 
I denna undersökning av hållbarhetsfondernas prestation har varje fond jämförts med dess 

tvillingfond samt ett lämpligt benchmark index. Tvillingfonderna är fonder som har samma 

geografiska investeringsstrategi som de etiska fonderna, dock har dem inte samma 

hållbarhetskriterier. För de fonder som bara investerar i Sverige har vi valt att använda SIX 

Portfolio Return Index (SIXPRX), ett benchmark index, som motsvarar utvecklingen på 

Stockholmsbörsen med hänsyn till utdelningar.  SIXPRX uppfyller även EU:s UCITS direktiv10. 

För de fonder som investerar globalt har MSCI World använts som benchmark index, som är 

konstruerat för att representera Large- och Mid-Cap bolag inom 23 länder11. 

 

3.5.Tillvägagångssätt 

En beräkningsmodell har byggts i Excel i vilken den insamlade data har lagts in. Modellen har 

sedan för de valda tidsperioderna beräknat en mängd olika riskjusterade avkastningsmått och 

andra variabler som varit av intresse när frågeställningarna besvarats. Resultaten av beräkningarna 

har sedan presenterats på ett lättförståeligt sätt så att läsaren enkelt kan följa med när de sedan 

analyseras i ett försök att besvara de uppställda frågeställningarna. Efter att beräkningarna 

färdigställts har en förvaltare av etiska aktiefonder kontaktats och givit sin syn på dessa resultat, 

detta för att skapa en bredd i den efterföljande analysdelen.  

 

Vid granskningen av oljeprisförändringars påverkan på fondutvecklingen inom de två 

fondkategorierna har flera linjära regressionsanalyser i Excel. För att styrka de upptäckter som 

gjorts har även korrelationskoefficienterna mellan respektive fondkategori och 

oljeprisförändringar samt riskjusterade avkastningsmåtten under de valda tidsperioderna 

granskats. Efter gjord undersökning konsulterats en expert inom området för att minimera risken 

att tolka resultaten på ett felaktigt sätt.  

 

3.6 Begränsningar 
De begränsningar som kan uppstå i den här typen av historiskt material är att sammansättningen 

av aktier i portföljen för en fond kan variera i karaktär till följd av förvaltarbyten. Om en fond har 

bytt förvaltare under undersökningstiden kan detta påverka de bedömningsmått vi valt att 

granska. Detta är svårt att göra något åt rent praktiskt. 

                                                        
10 UCITS – Undertakings for the collective investment in transferable securities, ec.europa.eu 
11 MSCI World Index, msci.com 
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4. Teori 
I detta kapitel beskrivs inledningsvis vissa grundläggande finansiella teorier och statistiska termer. 

Dessutom beskrivs de riskjusterade avkastningsmått undersökningen bygger på. 

4.1 Socialt ansvarstagande 
“There is one and only one social responsibility of business–to use it resources and engage in activities 

designed to increase its profits so long as it stays within the rules of the game, which is to say, engages in 

open and free competition without deception or fraud.” – Milton Friedman (1970) 

 
Det finns mängder av vetenskaplig teori inom ämnet SRI (Socialt ansvarstagande 

investeringar). En av de första som tog sig an ämnet var Milton Friedman som menade 

att socialt ansvarstagande bör undvikas av affärsdrivande verksamheter då socialt 

ansvarstagande i slutändan skulle leda till ett minskat värde för företagets aktieägare12. 

 

Nyare finansiella teorier menar dock att ett ökat socialt ansvarstagande kan leda till ökade 

ekonomiska resultat. En sådan teori är Instrumental Stakeholder Theory som menar att ett 

företag i grunden är till för att tillfredsställa olika typer av intressentgrupper istället för att 

endast tjäna dess aktieägare. Dessa intressentgrupper kan t ex vara företagets anställda, 

dess finansiärer eller dess kunder. Instrumental Stakeholder Theory menar att om man lyckas 

tillfredsställa dessa intressentgruppers preferenser, vilka ofta är kopplade till socialt 

ansvarstagande, kan det leda till positiva effekter13.  

 

Slack Resources Theory menar att ett ökat socialt ansvarstagande hos ett företag kan tyda på 

ett ökat finansiellt välmående. För att kunna engagera sig i socialt ansvarstagande krävs 

det kapital. Slack Resources Theory menar att de företag som bedriver ett utökat socialt 

ansvarstagande kan ha ett ökat överskott av kapital vilket i sin tur tyder på ett lönsamt 

företag14. 

 

Utöver dessa faktorer kan ett ökat socialt ansvarstagande även få andra positiva effekter 

för ett företag till exempel bättre rykte, lättare tillgång till kapital från finansiärer, bättre 

relationer med leverantörer och goodwill från de anställda. Dessa är faktorer som i sin tur 

kan leda till högre prestationer och ökad lönsamhet15. 

 

Det finns också argument mot att en aktie i ett socialt ansvarstagande företag skulle 

kunna skapa överavkastning, i jämförelse med en motsvarande aktie som inte vilar på 

samma etiska kriterier. Tillämpning av etiska kriterier, vid val av företag att investera i, 

skapar restriktioner och ett minskat urval. Detta leder i sin tur till sämre möjlighet att 

diversifiera sig och i slutändan till en minskad förväntad avkastning. Ökade transaktions-

                                                        
12 Friedman, M. (1970) 
13 Freeman, E. & Evan, E. (1990) 
14 Ullmann, A. (1985) 
15 Brzeszczynski, J. & McIntosh, G. (2013)  
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kostnader kan även uppstå i processen när bolag som inte uppfyller de etiska kriterierna 

screenas ut, vilket gör att en etisk fond skapar en lägre avkastning än en traditionell 

motsvarighet16. 

 

”Externalities effect” är något som uppstår när ett företag åtar sig ett ökat socialt ansvar. 

Om t ex ett företag väljer att spendera 100 Mkr på att minska sin klimatpåverkan 

kommer det i slutändan att minska företagets resultat med 100 Mkr. Detta leder till att 

företag med ett ökat socialt ansvarstagande minskar sitt resultat i jämförelse med en icke 

socialt ansvarstagande motsvarighet17. 

4.2 Avkastningsmetoder 
Vid beräkning av genomsnittlig avkastning kan man välja mellan två olika värden, 

antingen geometriskt eller aritmetiskt värde. Frågan vilket värde som är mest lämpligt är 

något tvetydig i litteraturen. Vad som kan utkristalliseras är att bl.a. Kolbe, Read och 

Hall18, Brealey och Myers19 samt Cooper20 förespråkar det aritmetiska värdet när framtida 

avkastning ska bedömas. Huvudargumentet för val av det aritmetiska värdet är att det är 

ett opartiskt mått av förväntad avkastning av slumpmässiga observationer. 

 

Det finns även de som förespråkar det geometriska värdet för beräkning av framtida 

avkastning såsom exempelvis Levy och Sarnat21, Copeland, Koller och Mullin22 samt 

Hughson, Stutzer och Yung23 som menar att det är mer realistiskt och konservativt att 

använda det geometriska värdet. 

 

När man däremot ska analysera historiska avkastningar råder det konsensus att den 

geometriska metoden är att föredra. Anledningen är att den ständigt förräntar den 

avkastning som uppstår och det leder till en bättre och mer realistisk bild av hur 

förmögenheten ändras24. 

 

I vår undersökning använder vi oss därför av det geometriska värdet i våra beräkningar 

av avkastning i fonderna och i indexen.  Det ska noteras att skillnaden mellan att använda 

geometriskt värde istället för aritmetiskt värde ligger på 3,63 procent årligen enligt egna 

beräkningar av dagsdata för en tioårsperiod. Slutsatserna kommer vara desamma oavsett 

val av aritmetiska eller geometriska värden, dock kan slutsatser och jämförelser bli 

felaktiga om dessa värden blandas25.       

      

(1) 

                                                        
16 Boatright, J. (2007) 
17 Minor, D. (2007) 
18 Kolbe, L., Read, J. & Hall, G. (1984) 
19 Brealey, R. & Myers, S. (1991) 
20 Cooper, I. (1996) 
21 Levy, H. & Sarnat, M. (1995) 
22 Copeland, T., Koller, T. & Mullin, J. (1991) 
23 Hughson, E. Stutzer, M. & Yung, C. (2006) 
24 Fleming, P. & Wallace, J. (1986) 
25 Steiner, A. (2011) 
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4.3 Risk  
För att definiera risk vid finansiella investeringar, kan man kortfattat säga att risk består 

av osäkerhet samt exponering26. Men till skillnad från det allmänna livet där risk enbart är 

kopplat till något negativt, kan det i finansiella sammanhang även innebära positiv risk27. 

Rachev, Stoyanov och Fabozzi28 menar dock att investerare bara är intresserade av den 

negativa risken, vilket gör risk till ett asymmetriskt begrepp. Vidare säger de att osäkerhet 

är ett begrepp som syftar till både negativa och positiva avvikelser från medel-

avkastningen. Vi kommer fortsättningsvis i denna undersökning avse både negativ och 

positiv risk när vi diskuterar risk. 

 

De flesta investeringar för med sig någon form av risk. Det kan exempelvis vara 

operativ-, likviditets-, valuta-, inflations-, bransch- eller marknadsrisk. När man berör risk 

brukar man tala om två kategorier, systematisk och osystematisk risk. Systematisk risk 

eller marknadsrisk är en risk som är oförutsägbar och något som inte kan diversifieras 

bort. Den osystematiska risken eller företagsspecifik risk är också oförutsägbar men har 

låg korrelation med marknadsrisken, vilket gör att den helt kan undvikas genom 

diversifiering eller hedging29.  

 

För att få en heltäckande bild av risknivån kommer vi i denna undersökning att använda 

två olika statistiska mått, beta och standardavvikelse, för att bedöma fondernas prestation 

med hänsyn tagen till både den systematiska och osystematiska risken. Vi kommer även 

använda Value at risk som ett ytterligare mått för att mäta risken hos fonderna.  

 

4.4 Capital Asset Pricing Model 
Den mest centrala modellen inom finansiella sammanhang är Capital Asset Pricing 

Model, CAPM, som utvecklades av William Sharpe 30  och John Litner 31 . CAPM har 

därefter utvecklats av Fisher Black32. Modellen bygger på koncept framtagna av Harry 

Markowitz33 som menar att investerare är risk-averse och endast har två kriterier vid 

                                                        
26 Holton, G. (2004) 
27 Damodaran, A. (2002)  
28 Rachev, S., Stoyanov, S. & Fabozzi, F. (2008) 
29 Damodaran, A. (2002) 
30 Sharpe, W. (1964) 
31 Litner, J. (1965) 
32 Black, F. (1972) 
33 Markowitz, H. (1959) 
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urvalsprocessen av en investering, närmare bestämt avkastning och varians.34 Effektiva 

portföljer tas fram genom att antingen maximera förväntad avkastning eller minimera 

variansen i portföljen.  

 

I figur 2 representeras y-axeln E(R) av den förväntade avkastningen och x-axeln σ(R) 

representeras av risken mätt i form av standardavvikelsen för portföljen. Rf är den riskfria 

placeringen som ger en konstant riskfri avkastning, men har heller ingen varians i 

avkastningen. Abc kurvan representerar olika riskfyllda investeringar som minimerar 

avkastningsvariansen vid olika avkastningsnivåer. Punkt a har exempelvis mycket högre 

avkastning än punkt b, men har samtidigt mycket högre risk. Den mest effektiva 

kombinationen av riskfyllda investeringar ges vid punkt T, och denna s.k. tangerande 

portfölj strävar alla investerare efter att uppnå35.  

 

Ett antagande som Sharpe och Litner adderade till Markowitz teorier, var att alla 

investerare har samma möjlighet att låna och låna ut kapital till samma riskfria ränta 

oavsett belopp. Detta skapar linjen som går mellan punkterna Rf och g, som visar 

kombinationer av investeringar mellan en riskfri placering och en riskfylld portfölj g. För 

att uppnå den mest effektiva portföljen dras linjen uppåt mellan Rf tills den tangerar abc 

kurvan. Detta innebär att alla effektiva portföljer består av en riskfylld portfölj samt 

antingen att kapital lånas eller lånas ut till en riskfri ränta.  

 

Figur 2: Källa: Fama & French (2004) 

 

                                                        
34 Fama, E. & French, K. (2004) 
35 Fama, E. & French, K. (2004) 
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Ur detta synsätt kan följande ekvation tas fram som beskriver relationen mellan 

avkastning och risk på ett tydligt sätt. 

           (2) 

                      

 

                   

                                      

                                        

                                       
 

4.5 Beta 
För att bedöma en fonds systematiska risk, dvs. hur volatil den är i jämförelse med 

marknaden i sin helhet, kommer vi använda beta som mått. Beta sätter kovariansen 

mellan fondens avkastning och marknadens avkastning, i relation till marknadens varians. 

Marknadens avkastning och varians kommer att representeras av ett jämförbart 

benchmarkindex till varje enskild fond.   

           (3) 

   
          

  
  

 

                        

                                                         

  
                                               

 
Ett betavärde på 1 indikerar att fonden i genomsnitt har likvärdig volatilitet som 

marknaden, då man brukar säga att marknaden har ett betavärde på 1. Ett högre 

betavärde indikerar att fonden generellt har en högre volatilitet än marknaden36. En 

nackdel med att använda beta som ett mått på risk är att det inte skiljer mellan positiv 

och negativandel.   

 

4.6 Standardavvikelse 
För att bedöma en fonds osystematiska risk använder vi oss av standardavvikelsen (σ), 

även känt som volatiliteten, som visar hur mycket fonden avviker från den 

genomsnittliga avkastningen. Volatiliteten räknas fram genom att ta roten ur variansen 

för samtliga avkastningar för fonden. Om fondens avkastningar ligger nära medelvärdet, 

kommer standardavvikelsen att vara låg.  

           (4) 

    
 

 
            

                                        

 

                                                        
36 Rehnström, D. (2005) 
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4.7 Riskfria räntan  
Den riskfria räntan ingår i många finansiella modeller och blir därför en viktig parameter 

att fastställa. Vad som är en riskfri placering kan man argumentera kring, men 

traditionellt sett har en riskfri placering sagts vara en placering där det inte förekommer 

vare sig någon risk för konkurs eller reinvesteringsrisk37. Längden av den riskfria räntan 

ska sedvanligt motsvara längden av investeringen. Vi kommer använda oss av svenska 

reporäntan som den riskfria räntan i våra jämförelser.  

4.8 Riskjusterade avkastningsmått 

4.8.1 Sharpe Ratio 
Det finns ett antal olika mått som alla hamnar i kategorin riskjusterade avkastningsmått. 

Det som alla dessa mått har gemensamt är att avkastningen ställs i relation till någon 

parameter som beskriver risknivån. Genom att ställa avkastning i relation till fondens 

risk, kan en mer rättvis jämförelse göras mellan olika fonders prestation. För att bedöma 

den riskjusterade avkastningen hos fonderna har vi först och främst använt sharpekvoten 

(SR) som grund, utvecklad av William Sharpe 196638. Kvoten räknas fram genom att ta 

fondens överavkastning utöver en riskfri avkastning och sedan dividera med fondens 

risk, i form av standardavvikelse. Tolkningen av kvoten är att investerare strävar efter ett 

så högt värde som möjligt. Anledningen till detta är att investerare är risk-averse och 

föredrar högre avkastningar och lägre risk39. Måttet har blivit en mycket populär metod 

för att bedöma olika investeringars prestation, då man kan få fram väsentlig information 

genom en enkel beräkning. 

           (5) 

    
      

  

  

 

                                

 

För att sharpekvoten ska fungera som ett optimalt jämförelsemått, måste data vara 

normalt distribuerad. Anledningen till detta är att standardavvikelsen inte fungerar på ett 

korrekt sätt om det förekommer skewness och kurtosis i avkastningen. Det innebär som 

Mandelbrot och Taleb fastslog i sin artikel i Fortune Magazine 2005, att de riskjusterade 

avkastningsmodellerna är konstruerade för matematisk bekvämlighet och inte realism40. 

För att justera detta problem kan man utveckla sharpekvoten till en justerad sharpekvot 

som tar hänsyn till dessa asymmetriproblem. Men först kommer vi här kortfattat utveckla 

vad som menas med skewness och kurtosis. 

 

Skewness, är ett statistiskt mått som mäter asymmetrier av sannolikhetsdistributionen 

hos en slumpmässigt vald variabel runt medelvärdet. Detta innebär att ett positivt värde 

på skewness ger en högerskev distribution och ett negativt värde ger en vänsterskev 

                                                        
37 Damodaran, A. (2002) 
38 Sharpe, W. (1994) 
39 Markowitz, H. (1959) 
40 How the financial gurus get risk all wrong, money.cnn.com 
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distribution. I finansiellt sammanhang blir tolkningen av detta att positivt skeva 

distributioner har en lägre sannolikhet för negativa utfall samt en högre sannolikhet för 

extremt positiva utfall. Rakt motsatt ger negativt skeva distributioner en högre 

sannolikhet för negativa utfall och dessutom en högre sannolikhet för extremt negativa 

utfall. 

 

Kurtosis är ett annat statistiskt mått som visar hur distributionen är fördelad jämfört med 

en normalfördelning. Fördelningar med höga kurtosisvärden har fler värden runt 

medelvärdet samt i ”svansarna’’ vilket man brukar kalla för ”fat-tails”. Innebörden av 

detta blir att sannolikheten för att extrema utfall ska uppstå ökar jämfört med en 

normalfördelning. Den finansiella tolkningen blir att låga kurtosisvärden är att föredra då 

investerare är risk-averse.  

 

Figur 3: Skillnaden mellan en normalfördelning och en fördelning med hög kurtosis 

Källa: Theory & Reality Risk Management 
 

4.8.2 Justerad Sharpekvot 

Som nämnts tidigare kan sharpekvoten bli missvisande om det förekommer asymmetrier 

i datan. Detta problem kan lösas genom att utveckla sharpekvoten till en justerad 

sharpekvot, där man tar hänsyn till skewness samt kurtosis. Den nya kvoten lämpar sig 

därmed bättre för avkastningar som inte är normalfördelade. Tanken är att den nya 

kvoten försämras om det förekommer negativ skewness eller överflödig kurtosis, något 

som investerare inte gillar41. Om avkastningarna är normalt fördelade skulle den justerade 

sharpekvoten ge samma resultat som den vanliga sharpekvoten.  

           (6) 

                             
 

 
       

 

  
         

 

                          

           

           

                                                        
41 Pézier, J. & White, A. (2006) 
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4.8.3 Modigliani och Modigliani 
Det finns ytterligare två stora nackdelar med att använda sharpekvoten som riskjusterat 

avkastningsmått. För det första förändras inte kvoten om hävstången i fonden ändras, 

vilket kan leda till en missvisande bild gällande risken. För det andra är kvoten svårtolkad 

då den är enhetslös, vilket gör den olämplig att ha som parameter i en jämförelse mellan 

olika fonder. Dessa problem kan lösas genom att omvandla sharpekvoten till M2, som är 

ett riskjusterat avkastningsmått utvecklat av Modigliani och Modigliani 199742. M2 kan 

förklaras som den årliga avkastningen för fonden om dess risk hade justerats till samma 

risknivå som för ett benchmarkindex43. Vid jämförelser av olika fonder blir M2 ett mer 

användbart mått än sharpekvoten då resultatet visas i procentenheter, vilket gör det 

enklare att jämföra en fond med en annan.  

           (7) 

 

                      
  

  
    

                                   

 

4.8.4 Value at risk 
Ett annat sätt att utvärdera risken i en portfölj är att använda det statistiska måttet Value 

at risk (VaR). Måttet har blivit ett populärt sätt att mäta risk, och visar hur mycket en 

portfölj maximalt kan förlora i ett specifikt intervall med en viss säkerhet. Resultatet kan 

antingen presenteras i procentenheter eller i kronor. Fördelarna med VaR är bl.a. att 

resultatet är enkelt att tyda samt att det mäter den risk som den typiska investeraren är 

mest intresserad av, nämligen nedåtrisk.  

           (8) 

                

 
 
Zp är i undersökningen -1.96 vid ett 95 procentigt konfidensintervall, vilket motsvarar 

kvartilen för det givna konfidensintervallet. 

 

Dock uppstår samma problem som med sharpekvoten, dvs. att modellen bygger på att 

data är normalt fördelad. När det förekommer kurtosis leder det till högre sannolikhet att 

framtida extrema utfall kan uppstå. Detta är en stor nackdel med VaR då måttet inte 

åskådliggör hur stora förlusterna kan bli utanför konfidensintervallet. Därför kommer vi 

använda oss av ett modifierat Value at Risk mått (MVaR), som även fungerar bra när det 

förekommer asymmetriska avkastningar då måttet beaktar både skewness och kurtosis44. 

Detta sker genom att man modifierar kvartilen (ZCF) av den normaliserade fördelningen 

med hjälp av Cornish-Fisher-Expansion45.  

                                                        
42 Modigliani, F. & Modigliani, L. (1997) 
43 Coleman, T & Siegel, L. (1999) 
44 Favre, L & Galeano, J. (2003) 
45 Maillard, D. (2012) 
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           (9) 

           
  

   

 
     

  
     

  
      

   
     

  
        

 
           (10) 

                      

 

4.8.5 Modifierad Sharpekvot 
När MVaR är identifierat kan vi komma fram till den modifierade sharpekvoten (MSR) 

för att bedöma den riskjusterade avkastningen vid jämförelser av olika fonder. Detta 

riskjusterade avkastningsmått utvecklades av Gregoriou och Gueyie 2002 46  vars 

beräkning liknar den ursprungliga Sharpekvoten, men kvoten ställer istället 

överavkastningen utöver en riskfri placering i relation till MVaR. Måttet har likt den 

justerade sharpekvoten fördelen att det ger ett mer rättvisande resultat när det 

förekommer asymmetrier i avkastningen47.  

           (11) 

     
        

    
 

 

4.8.6 Treynorkvot 
Treynorkvoten utvecklad av Jack Treynor 196648 liknar sharpekvoten och har en lika 
enkel uträkning, men sätter istället överavkastningen i relation till beta som 
riskparameter. Detta gör att resultatet visar eventuell överkastning i förhållande till 
marknadsrisken49. Kvoten används mindre frekvent än Sharpekvoten då den ignorerar 
specifik risk, men om portföljen är fullt diversifierad kommer kvoterna att visa samma 
resultat. 
           (12) 

   
        

  
 

 

4.8.7 Jensens alpha 
Jensens alpha, som enkelt uttryckt kallas alpha, utvecklades av Michael Jensen 196750. 

Det är ett absolut mått för prestationsförmågan hos en fond som bygger på CAPM 

modellen, men åskådliggör om en fond har över- eller underpresterat gentemot ett 

benchmarkindex. Beräkningen baseras på den årliga avkastningen för fonden utöver en 

riskfri avkastning, minus den årliga avkastningen för ett benchmarkindexet utöver en 

                                                        
46 Gregoriou, G. & Gueyie, J. (2003) 
47 Eling, M. (2005) 
48 Sharpe, W. (1966) 
49 Hübner, G. (2003) 
50 Jensen, M. (1967) 
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riskfri avkastning multiplicerat med betavärdet för fonden51. Det som måttet visar är den 

del av avkastningen som inte kan förklaras med den systematiska risken, vilket innebär 

den eventuella fördel fonden haft mot marknaden. I slutändan visar alpha förvaltarens 

skicklighet och/eller tur. 

           (13) 

                            

 

 

4.8.8 Tracking Error 
Tracking Error (TE) är ett statistiskt mått som anger den aktiva risken hos en fond. 

Beräkningen sker genom att ta standardavvikelsen av den aktiva avkastningen, dvs. 

skillnaden mellan fondens och benchmarkindexets historiska avkastning 52 .  Ju högre 

värde, desto större spridning i fondens avkastning utöver benchmarkindexet. 

Interpretationen som kan göras är att förvaltaren då tagit positioner i fonden som 

markant avvikit från benchmarkindexet. Metoden är väl använd för bedömning av 

risknivån för fonder vars uppgift är att följa ett index. Däremot ska helst metoden 

kompletteras vid riskbedömning av aktivt förvaltade fonder53. 

           (14) 

              

 

4.8.9 Informationskvoten  
Informationskvoten (IR) mäter en förvaltares effektivitet gentemot ett benchmarkindex. 

Beräkningen sker genom att sätta den årliga aktiva avkastningen i relation till 

standardavvikelsen av den aktiva avkastningen (TE). Per definition är informations-

kvoten ett mått på hur mycket en förvaltare vet samt dennes förmåga att utnyttja dessa 

kunskaper för att skapa extra avkastning jämfört med ett index, givet samma risknivå. En 

förvaltare sätts här på prov angående dennes förmåga att förutse makrohändelser samt 

även bolagsspecifika händelser. Förvaltare med högst informationskvot anses vara mest 

effektiv.  

 
           (15) 

   
         

        
  

                      

                    
 

                                                        
51 ibid. 
52 Hwang, S & Satchell, S. (2001) 
53 Saldanha, R. (2013) 
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5. Resultat 
I detta kapitel beskrivs de resultat som undersökningen lett fram till genom korrelationer, avkastning 

och risknivåer samt de riskjusterade avkastningsmåtten för varje enskild fond. Dessutom redovisas 

oljeprisets påverkan på fondmarknaden.  

5.1 Korrelationer 
 
Nedanstående korrelationskoefficienter har observerats för fondparet Ethica Global och 

Globalfond. Det går tydligt att se att Ethica Global skiljer sig avsevärt i sitt 

rörelsemönster i jämförelse med både sin motsvarande traditionella fond och sitt 

benchmark index. Globalfonden följer MSCI World i markant större utsträckning. 

 
Fond Ethica Global Globalfond MSCI World 
Ethica Global 1   
Globalfonden .8126 1  
MSCI World .8125 .9934 1 
Tabell 1, korrelationsmatris för Ethica Global, Globalfond och MSCI World Net 
 

Nedanstående korrelationskoefficienter har observerats för fondparet Ethica Global 

MEGA och Globalfond MEGA. Av de observerade korrelationskoefficienterna kan 

utläsas att båda fonderna har en hög korrelation gentemot varandra samt mot sitt 

benchmark index. Globalfond MEGA med en korrelationskoefficient på 0.9930 

korrelerar aning mer med MSCI World än Ethica Global MEGA som har en 

korrelationskoefficient på 0.9880. 

 
Fond Ethica Global 

MEGA 
Globalfond 

MEGA 
MSCI World 

Ethica Global MEGA 1   
Globalfond MEGA .9838 1  
MSCI World .9880 .9930 1 
Tabell 2, korrelationsmatris för Ethica Global MEGA, Globalfond MEGA och MSCI World Net 
 

Nedanstående korrelationskoefficienter har observerats för fondparet Ethica Sverige och 

Sverigefond. Det finns en stor skillnad i de noterade korrelationsnivåerna. Korrelationen 

mellan Ethica Sverige och Sverigefond är i detta fall hög med ett värde på 0.9516 och de 

följer varandra i stor utsträckning. Dock kan man se att båda fonderna korrelerar mindre 

med SIXPRX. 

 
Fond Ethica Sverige Sverigefond SIXPRX 
Ethica Sverige 1   
Sverigefond .9516 1  
SIXPRX .8861 .8730 1 
Tabell 3, korrelationsmatris för Ethica Sverige, Sverigefond och SIXPRX 
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Nedanstående korrelationskoefficienter har observerats för fondparet Ethica Sverige 

MEGA och Sverigefond MEGA. Både Ethica Sverige MEGA och Sverigefond MEGA 

har hög korrelation både inbördes samt mot SIXPRX. Dock kan här ses att Sverigefond 

MEGA med en korrelationskoefficient på 0.9981 har en marginellt högre korrelation 

med SIXPRX än Ethica Sverige MEGA som har en korrelationskoefficient på 0.9961. 

 

Fond Ethica Sverige 
MEGA 

Sverigefond 
MEGA 

SIXPRX 

Ethica Sverige MEGA 1   
Sverigefond MEGA .9961 1  
SIXPRX .9959 .9981 1 
Tabell 4, korrelationsmatris för Ethica Sverige MEGA, Sverigefond MEGA och SIXPRX 
 

 

Informationen som korrelationerna ger är att MEGA fonderna, som endast är öppna för 

institutionella investerare, har haft en mer indexnära utveckling under den observerade 

tidsperioden. Dock har både Ethica Global MEGA och Ethica Sverige MEGA lägre 

korrelation med sina respektive benchmark index i jämförelse med sina traditionella 

motsvarigheter. 

 

Skillnaderna är större när fonderna som är öppna för småsparare granskas. Ethica Global 

har en lägre korrelation med både Globalfonder och MSCI World till skillnad från 

Globalfonden som har haft en mer indexnära utveckling. I fallet med Ethica Sverige och 

Sverigefond har båda låg korrelation med SIXPRX men den observerade korrelationen 

mellan fonderna är större, dvs. det går inte att utläsa några tydliga mönster för hur de två 

fondtyperna korrelerar.   
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5.2 Avkastning & risk 
 
I tabellen nedan framgår att Ethica Global har skapat en årlig avkastning som är 3.67 

procentenheter högre än sin motsvarande traditionella fond Globalfond och 3.57 

procentenheter högre än sitt benchmark index MSCI World. Ethica Global har lyckats 

skapa en avkastning som är avsevärt högre än både sin tvillingfond samt sitt benchmark 

index. Standardavvikelsen tyder på att risknivån i Ethica Global är större än vad den är 

för dess jämförelseobjekt. Standardavvikelsen för Ethica Global är 1.32 procentenheter 

högre än Globalfond och 1.38 procentenheter högre än MSCI World. Granskar man det 

andra måttet för risk, Value-at-Risk, har Ethica Global det lägsta värdet bland de 

jämförda fonderna, vilket indikerar en mindre nedsida för investerare i Ethica Global i 

jämförelse med investerare i Globalfond eller MSCI World. 

 

Tabell 5, avkastning och risk för Ethica Global, Globalfond och MSCI World Net 

 

Diagram 4: Nedanstående graf visar Ethica Global, Globalfond och MSCI World’s 

utveckling över den valda tidsperioden. 

Fond Ethica Global Globalfond MSCI World Net 

Avkastning   9.16 % 5.49 % 5.59 % 

Standardavvikelse  16.95 % 15.63 % 15.57 % 

Value-at-Risk  – 24.06 % – 25.15 % – 24.92 % 
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Nedanstående information visar att både Ethica Global MEGA och Globalfond MEGA 

har haft marginellt högre årlig avkastning i jämförelse med sitt benchmark index MSCI 

World Net. Ethica Global MEGA har under den valda tidsperioden haft en årlig 

avkastning som är 0.04 procentenheter högre än sitt benchmark index MSCI World. Här 

kan även utläsas att Ethica Global MEGA har haft 0.15 procentenheter lägre avkastning 

årligen i jämförelse med Globalfond MEGA. Risknivån har enligt standardavvikelsen 

varit jämn i jämförelse mellan jämförelseobjekten, men Ethica Global MEGA har en 

marginellt lägre risk än Globalfond MEGA och MSCI World Net. Samma sak kan 

utläsas genom att titta på Value-at-Risk där risknivån för Ethica Global MEGA är 

aningen lägre än för Globalfond MEGA, som i sin tur är aningen lägre än för MSCI 

World Net. 

 

Fond Ethica Global 
MEGA 

Globalfond 
MEGA 

MSCI World 
Net 

Avkastning 6.03 % 6.18 % 5.59 % 

Standardavvikelse 15.37 % 15.55 % 15.57 % 

Value-at-Risk – 24.08 % – 24.29 % – 24.92 % 

Tabell 6, avkastning och risk för Ethica Global MEGA, Globalfond MEGA och MSCI World 

 

Diagram 5: Nedanstående graf visar Ethica Global MEGA, Globalfond MEGA och 

MSCI World’s utveckling över den valda tidsperioden. 
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Nedanstående information visar att både Ethica Sverige och Sverigefond historiskt sett 

har haft en lägre årlig avkastning i jämförelse med sitt benchmark index SIXPRX. Ethica 

Sverige är den fond som presterat sämst och har en årlig avkastning som är 1.98 

procentenheter lägre än sin traditionella motsvarighet Sverigefond och 5.67 

procentenheter lägre än sitt benchmark index SIXPRX. Genom att granska måtten för 

risk kan man se att både Ethica Sverige och Sverigefond har en högre risknivå än 

SIXPRX. Ethica Sverige har en standardavvikelse som är 0.88 procentenheter högre än 

Sverigefonden och 1.62 procentenheter högre än SIXPRX. Även riskmåttet Value-at-

Risk indikerar att Ethica Sverige har haft en högre risk historiskt med en maximal 

nedsida på 41.45 procent, vilket är 3.7 procentenheter högre än Sverigefond och 8.84 

procentenheter högre än SIXPRX. 

 

Fond Ethica Sverige Sverigefond SIXPRX 

Avkastning 4.88 % 6.86 % 10.55 % 

Standardavvikelse 23.64 % 22.76 % 22.02 % 

Value-at-Risk – 41.45 % – 37.75 % – 32.61 % 

Tabell 7, avkastning och risk för Ethica Sverige, Sverigefond och SIXPRX 

 

 

Diagram 6: Nedanstående graf visar Ethica Sverige, Sverigefond och SIXPRX utveckling 

över den valda tidsperioden. 
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Nedanstående information visar att både Ethica Sverige MEGA och Sverigefond MEGA 

har haft en högre årlig avkastning än sitt benchmark index SIXPRX. Ethica Sverige 

MEGA presterar marginellt sämre än sin traditionella motsvarighet Sverigefond MEGA 

och har haft en årlig avkastning som är 0.49 procentenheter lägre. Genom att titta på 

standardavvikelsen som riskindikator ser man att både Ethica Sverige MEGA och 

Sverigefond MEGA har haft en högre risknivå än SIXPRX och Ethica Sverige MEGA är 

den fond som har haft högst risk med en standardavvikelse på 22.50 procent i jämförelse 

med Sverigefond MEGA’s 22.28 procent. Value-at-Risk för både Ethica Sverige MEGA 

och Sverigefond MEGA är lägre än för SIXPRX, vilket indikerar en lägre risk för 

fonderna i jämförelse med benchmark index. Nedsidan är 0.91 procentenheter högre för 

Ethica Sverige MEGA i jämförelse med Sverigefond MEGA. 

 
Fond Ethica Sverige 

MEGA 
Sverigefond 

MEGA 
SIXPRX 

Avkastning 13.37 % 13.86 % 11.53 % 

Standardavvikelse 22.50 % 22.28 % 21.84 % 

Value-at-Risk – 30.73 % – 29.82 % – 31.27 % 

Tabell 8, avkastning och risk för Ethica Sverige MEGA, Sverigefond MEGA och SIXPRX 

 

Diagram 7: Nedanstående graf visar Ethica Sverige MEGA, Sverigefond MEGA och 

SIXPRX utveckling över den valda tidsperioden. 
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5.3 Riskjusterade avkastningsmått 
 
Ethica Global har inom det undersökta tidsintervallet genererat en genomsnittlig årlig 

avkastning på 9.16 procent och samtidigt haft en årlig volatilitet på 16.95 procent. Detta 

har resulterat i en sharpekvot på 0.496, som är betydligt bättre än jämförelsefonden 

Globalfond som ligger på 0.303. För att lättare jämföra skillnaden kan vi se till M2, där 

Ethica Global presterat 3 procentenheter bättre på en riskjusterad grund, där risken 

justerats till samma nivå som för MSCI.  

 
 
Fond Ethica Global Globalfond MSCI World 

Net 

Sharpe Ratio .496 .303 .311 

Treynor Ratio .095 .048 .048 

Jensen’s Alpha .041 -.001  

M2  8.47 % 5.47 %  

Adjusted SR .465 .296 .303 

Modified SR  .269 .150 .145 

Information Ratio .355 -.056  

Tabell 9, riskjusterade avkastningsmått för Ethica Global, Globalfond och MSCI World Net 

 
 

Att Ethica Global presterat bättre än MSCI, kan enkelt visualiseras genom att fonden i 

snitt genererat 3.56 procentenheter högre avkastning per år. Fonden har även haft en 

högre årlig volatilitet på 1.38 procentenheter. Dock har fonden utnyttjat denna extra risk 

på ett bra sätt, och fonden har genererat ett positivt alpha samt en hög informationskvot, 

vilket tyder på att fonden förvaltats på ett effektivt sätt. Fondens treynorkvot visar att 

fonden presterat mycket bättre än både Globalfond och MSCI, när man tagit hänsyn till 

den systemiska risken.   

 
Generellt kan man se att Globalfond har ungefär samma risknivå som MSCI där 

skillnaden i volatilitet ligger på 0.06 procentenheter och att avkastningen varit 0.1 

procentenheter sämre för fonden. Detta kan man se genom att Treynorkvoten nästan 

visar identiskt resultat, vilket innebär att avkastningen i relation till den systemiska risken 

varit snarlik 54 . Den försämrade avkastningen, kan enkelt tydas genom att fonden 

genererat ett svagt negativt alpha samt en negativ informationskvot.  

                                                        
54 pga. av avrundning till tre decimaler ser resultatet identiskt ut  
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Fond Ethica Global MEGA Globalfond 
MEGA 

MSCI World 
Net 

Sharpe Ratio .344 .349 .311 

Treynor Ratio .054 .055 .048 

Jensen’s Alpha .006 .006  

M2 6.10 % 6.19 %  

Adjusted SR .334 .338 .303 

Modified SR  .172 .171 .150 

Information Ratio .183 .318  

Tabell 10, riskjusterade avkastningsmått för Ethica Global MEGA, Globalfond MEGA och 
MSCI World Net 

 

Ethica Global MEGA har inom det undersökta tidsintervallet genererat en genomsnittlig 

årlig avkastning på 6.03 procent och samtidigt haft en årlig volatilitet på 14.37 procent. 

Detta har resulterat i en sharpekvot på 0.344, som är något sämre än jämförelsefonden 

Globalfond MEGA som ligger på 0.349. För att lättare jämföra skillnaderna kan vi se till 

M2, där Ethica Global MEGA presterat 0.08 procentenheter sämre på en riskjusterad 

grund, där risken justerats till samma nivå som för MSCI. Även de justerade 

sharpekvoterna visar på att fonderna har presterat väldigt lika när hänsyn tagits till 

asymmetrier i avkastningarna.  

 

Dock har Ethica Global MEGA presterat marginellt bättre än MSCI, i och med en årlig 

genomsnittlig avkastning på 0.44 procentenheter högre. Fonden har haft väldigt lik 

volatilitet i jämförelse med både tvillingfonden och MSCI, där alla haft en volatilitet inom 

0.2 procentenheter från varandra. Fondens treynorkvot visar även att fonden presterat 

aningen bättre än MSCI och likvärdigt med tvillingfonden, när man tagit hänsyn till den 

systemiska risken. Båda fondernas överavkastning i relation till MSCI, kan förklaras 

genom ett positivt alpha samt positiv informationskvot. Att Globalfond MEGA 

genererat bättre informationskvot än den etiska fonden har att göra med att spridningen i 

Globalfond MEGAs dagliga avkastningar varit mindre.  

 
Fond Ethica Sverige Sverigefond SIXPRX55 

Sharpe Ratio .175 .269 .445 

Treynor Ratio .043 .072 .098 

Jensen’s Alpha - .052 - .022  

M2 4.59 % 6.66 %  

Adjusted SR .174 .261 .466 

Modified SR .087 .128 .270 

Information Ratio - .515 - .331  

Tabell 11, riskjusterade avkastningsmått för Ethica Sverige, Sverigefond och SIXPRX 

 

                                                        
55 Anledningen till att siffrorna för SIXPRX inte är identiska med tabell 12, är för att 
beräkningarna exkluderar 3 dagar. 
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Ethica Sverige har inom det undersökta tidsintervallet genererat en genomsnittlig årlig 

avkastning på 4.88 procent och samtidigt haft en årlig volatilitet på 23.64 procent. Detta 

har resulterat i en sharpekvot på 0.175, som är något sämre än Sverigefonden och 

betydligt sämre än benchmarkindexet SIXPRX. För att lättare jämföra skillnaderna kan vi 

se till M2, där Ethica Sverige presterat 2.07 procentenheter sämre på en riskjusterad 

grund, där risken justerats till samma nivå som för SIXPRX.  

 

Att Ethica Sverige markant underpresterat i jämförelse med SIXPRX, kan enkelt 

visualiseras genom att fonden i snitt genererat 5.67 procentenheter lägre avkastning per 

år. Dessutom har fonden haft en högre årlig volatilitet på 1.62 procentenheter jämfört 

med indexet och 0.87 procentenheter högre än tvillingfonden. Fonden har inte lyckats 

utnyttja denna extra risk på ett bra sätt, vilket leder till ett negativt alpha samt en markant 

låg informationskvot, vilket tyder på att fonden inte förvaltats på ett effektivt sätt. 

Fondens treynorkvot visar att fonden avsevärd underpresterat i jämförelse med 

Sverigefonden och SIXPRX, när man tagit hänsyn till den systemiska risken.   

 

Dessutom indikerar den modifierade sharpekvoten på 0.087 att fonden genererat mycket  

låg avkastning i förhållande till den risk fonden haft, när man tar hänsyn till att det 

funnits asymmetrier i avkastningen.  

 

Fond Ethica Sverige 
MEGA 

Sverigefond 
MEGA 

SIXPRX 

Sharpe Ratio .561 .588 .494 

Treynor Ratio .123 .129 .108 

Jensen’s Alpha .016 .021  

M2 13.00 % 13.60 %  

Adjusted SR .532 .552 .466 

Modified SR .344 .360 .270 

Information Ratio .870 1.631  

Tabell 12, riskjusterade avkastningsmått för Ethica Sverige MEGA, Sverigefond MEGA och 
SIXPRX 
 

Ethica Sverige MEGA har inom det undersökta tidsintervallet genererat en genomsnittlig 

årlig avkastning på 13.37 procent och samtidigt haft en årlig volatilitet på 22.50 procent. 

Detta har resulterat i en sharpekvot på 0.561, som är aningen sämre än jämförelsefonden 

Sverigefond MEGA som ligger på 0.588. För att lättare jämföra skillnaderna kan vi se till 

M2, där Ethica Sverige MEGA underpresterat med 0.6 procentenheter på en riskjusterad 

grund, där risken justerats till samma nivå som för SIXPRX.  

 

Att Ethica Sverige MEGA presterat bättre än SIXPRX, kan enkelt visualiseras genom att 

fonden i snitt genererat 1.84 procentenheter högre avkastning per år. Men fonden har 

också haft en högre årlig volatilitet på 0.66 procentenheter. Dock har fonden utnyttjat 

denna extra risk utöver SIXPRX genom att uppvisa ett positivt alpha samt en hög 

informationskvot, vilket tyder på att fonden förvaltats på ett effektivt sätt. Fondens 
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treynorkvot visar återigen att fonden presterat aningen sämre än Sverigefond MEGA 

men bättre än SIXPRX, när man tagit hänsyn till den systemiska risken.   

 

Generellt kan man se att Ethica Sverige MEGA och Sverigefond MEGA presterar 

likvärdigt på nästan alla mått, vilket kan härledas från att fonderna haft en korrelation på 

0.99 och beta mot varandra på 1, som innebär att fonderna rört sig nästintill identiskt. 

Den enda markanta skillnaden mellan fonderna har varit informationskvoten, vilket kan 

förklaras i och med att spridningen i Ethica Sverige MEGAs dagsavkastning varit 

aningen större än för tvillingfonden. Hade en bedömning gjorts mellan fonderna där man 

enbart tagit hänsyn till informationskvoten skulle de möjligtvis kunna leda till felaktiga 

slutsatser, då övriga mått visar att fonderna presterat ungefär lika bra. 

 

5.4 Oljeprisets påverkan på fondutvecklingen 

 

5.4.1 Riskjusterade avkastningsmått – Stigande oljepris 
Nedanstående tabell visar årlig avkastning, riskmått och riskjusterade avkastningsnivåer 

för Ethica Global och Globalfond under en tidsperiod då priset på olja ökade kraftigt. 

Tidsperioden är 2007-01-12 – 2008-07-03 och under tidsperioden steg Europe Brent 

Spot Price FOB (Dollars per Barrel) från 49.95$ till 143.95$. 

 
Fond Ethica Global Globalfond 

Return -16.62 % -11.98 % 

Standardavvikelse 17.58 % 14.40 % 

Value-at-Risk -51.08 % -40.21 % 

Sharpe Ratio -.988 -.884 

Adjusted SR -.991 -.862 

Modified SR -.324 -.299 

Information Ratio - 2.089 - 2.023 

Tabell 13, riskjusterade avkastningsmått för Ethica Global och Globalfond under perioden 2007-
01-12 – 2008-07-03. 

Under den observerade tidsperioden underpresterade Ethica Global kraftigt i jämförelse 

med Globalfond till en klart högre risk, både när standardavvikelsen och Value-at-Risk 

granskas. Detta leder i sin tur till att Ethica Global genererat sämre resultat än sin 

tvillingfond, även när de riskjusterade avkastningsnivåerna granskas.  

5.4.2 Riskjusterade avkastningsmått – Sjunkande oljepris 
Nedanstående tabell visar årlig avkastning, riskmått och riskjusterade avkastningsnivåer 

för Ethica Global och Globalfond under en tidsperiod då priset på olja minskade 

kraftigt. Tidsperioden är 2008-07-03 – 2008-12-26 och under tidsperioden minskade 

Europe Brent Spot Price FOB (Dollars per Barrel) från 143.95$ till 33.73$. 
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Fond Ethica Global Globalfond 

Return -15.73 % -12.79 % 

Standardavvikelse 39.75 % 39.08 % 

Value-at-Risk -93.64 % -89.39 % 

Sharpe Ratio -.414 -.347 

Adjusted SR -.398 -.335 

Modified SR -.184 -.159 

Information Ratio 2.825 2.942 

Tabell 14, riskjusterade avkastningsmått för Ethica Global och Globalfond under perioden 2008-
07-03 – 2008-12-26.  

 
Även här underpresterade Ethica Global i jämförelse med sin tvillingfond Globalfond. 

De skillnader som förekommer i risknivåerna mellan fonderna är nu mindre, i jämförelse 

med de risknivåer som kunde observeras under tidsperioden då oljepriset steg kraftigt. 

Dock kan man se att risknivån fortfarande är högre i Ethica Global, när både 

standardavvikelsen och Value-at-Risk beaktas. Detta leder till att Ethica Global har 

underpresterat i jämförelse med Globalfond för samtliga riskjusterade avkastningsmått.  

 
Diagram 7: Totalutveckling under undersökningsperioden 
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5.4.3    Regressionsanalys 

Flera linjärregressionsanalyser har gjorts för att undersöka om det går att upptäcka 

samband mellan utvecklingen på urvalsfonderna och utvecklingen på oljepriset. Sex 

linjärregressioner har utförts och respektive fond har satts som beroende variabel, detta 

då syftet är att undersöka om priset på olja har haft en inverkan på utvecklingen på 

fondkursen. Av samma anledning har priset på olja satts som påverkande variabel. 

Regressionerna har gjorts för den totala undersökningsperioden för urvalet av fonder, för 

en period då oljepriset stigit kraftigt och för en period då oljepriset kraftigt sjunkit. 

           (16) 

                    
 

En nollhypotes H0 fastställs, där i detta fall nollhypotesen är att priset på olja inte har en 

påverkan på fondkursen. Vald signifikansnivå är 95 procent.   

 

Resultatet från samtliga utförda regressioner ger mycket höga p-värden. P-värdet visar 

risken att förkasta nollhypotesen H0, trots att H0 är sann. Samtliga p-värden är större än 

0.05 vilket är den valda risknivån. Nollhypotesen kan mot denna bakgrund inte förkastas 

på den valda risknivån. Slutsatsen som kan dras är att det inte går att statistisk säkerställa 

med denna metod att oljepriset haft en inverkan på utveckling av undersökningens 

urvalsfonder. 

 

För att styrka de resultat som kan utläsas av gjorda regressionsanalyser har de mer 

lättolkade korrelationskoefficienterna mellan respektive fond och priset på olja tagits 

fram med hjälp av Excel. Dessa visar att korrelationen mellan utvecklingen på 

urvalsfonderna och priset på olja mer eller mindre är obefintlig. Prisutvecklingen på 

urvalsfonderna och oljepriset rör sig inte unisont och några slutsatser kan inte dras 

utifrån resultatet.   
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6. Analys och diskussion 
I detta kapitel kommer en redogörelse för analyser och slutsatser utifrån de resultat författarna kommit 

fram till i undersökningen.  

6.1 Analys av den etiska fondmarknaden 
Med den i huvudsak kvantitativa inriktningen denna studie haft, i kombination med att 

det varit fondportföljer och inte enskilda företag som granskats, är det svårt att dra några 

konkreta slutsatser kring de bakomliggande teorier som finns inom ämnet SRI. För att 

undersöka om t ex Instrumental Stakeholder Theory eller Slack Resources Theory fungerar i 

praktiken, skulle bolag behöva granskas och analyseras på enskild nivå. Det som dock 

kan noteras är att det, i överensstämmelse med teori inom ämnet, råder begränsningar i 

möjligheten att diversifiera sig för fonder som verkar under stränga etiska kriterier. Det 

går att observera att ingen direkt ökning av transaktionskostnaderna uppstått till följd av 

screeningprocessen, då fondavgifterna är likvärdiga i fondparen. Hur stora de indirekta 

kostnaderna är till följd av att screeningsarbetet tar fokus från andra viktiga delar i den 

aktiva fondförvaltningen har inte undersökts. 

 
En vedertagen uppfattning i branschen är att en etisk fond tenderar att prestera sämre i 

uppåtgående marknader, samtidigt som de är mer resistenta i nedåtgående marknader. 

Utifrån detta resonemang har vi granskat den senaste uppåtgående perioden från 

november 2011 till december 2013. Under den perioden hade alla de etiska fonderna en 

lägre riskjusterad avkastning jämfört med respektive tvillingfond, vilket styrker den 

vedertagna uppfattningen. För att undersöka om sambandet även fanns i nedåtgående 

marknader, granskade vi perioden juni 2007 till februari 2009. Det anmärkningsvärda vid 

den här undersökningen var att alla de etiska fonderna även här genererade en lägre 

riskjusterad avkastning jämfört med sina respektive tvillingfonder. Det resultatet är 

paradoxalt med den allmänna uppfattningen.  

 

Det ska anmärkas att en av de etiska fonderna genererade en marginellt högre avkastning. 

Men att dra slutsatsen att denna fond presterat bättre blir dock missvisande i och med att 

risknivån också varit högre.  Det riskjusterademåttet M2 är en rättvis jämförelse-

parameter, som styrker den trend vi tycks se, genom att fonden genererat en lägre 

riskjusterad avkastning i jämförelse med tvillingfonden. 

 

Trots att fonderna inte medvetet valt att ha högre riskprofiler kan man se att så varit 

fallet. Anledningen till att de etiska fonderna haft högre risknivåer de senaste tio åren kan 

ledas i bevis från de restriktioner de haft. När en fond försöker vara neutral i olika 

sektorer samtidigt som den belastas av kraftiga restriktioner, uppstår problem. 

Konsekvensen av detta torde innebära att fonden i viss mån bortser från bolagsspecifika 

risker, när det förekommer begränsningar i urvalet av bolag, för att kunna uppfylla ett 

mål om neutralitet inom olika sektorer. Detta är något som dock kan skilja sig beroende 

på vilka interna riktlinjer ett specifikt fondbolag har för neutralitet. 
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Det minskade investeringsuniversum som uppstår, i och med uteslutningen av bolag som 

inte lever upp till de högt ställda kraven på hållbarhetsarbete, tillsammans med 

Finansinspektionens regler56 är något som en förvaltare på Swedbank Robur styrker är en 

förklaring till att de etiska fonderna presterat sämre i de nedåtgående perioderna. 

Resonemanget styrks även av finansiell teori som säger att det inte ska gå att skapa 

överavkastning när diversifieringsrestriktioner existerar, definitivt inte kombinationen 

högre avkastning till samma risknivå.  

 

Problematiken som det minskade investeringsuniversumet för med sig är att indexen inte 

längre blir lämpliga jämförelseparametrar, då fondernas karaktärer nu skiljer sig så pass 

mycket från indexen. 

 

Det har funnits stora konjunkturstarka bolag på Stockholmsbörsen som varit resistenta i 

de kraftfulla nedgångarna, och att dessa bolag uteslutits helt har medfört att de etiska 

fonderna inte kunnat dra nytta av dess styrkor under lågkonjunkturen på samma sätt som 

sina motsvarande traditionella fonder. Detta tycks vara en annan anledning till att de 

etiska fonderna underpresterat i de nedåtgående marknaderna. Ett exempel på detta är 

Swedish Match, ett företag verksamt inom tobaksindustrin. De har historiskt påverkats 

avsevärt mycket mindre än genomsnittet vid kraftiga lågkonjunkturer och i och med att 

tobaksindustrin är en av de industrier som screenas ut helt i etiska fonder har de etiska 

fonderna inte kunnat dra nytta av deras konjunkturstyrka.   

 

Att de etiska fonderna inte har möjligheten att investera i vissa konjunkturstarka bolag på 

grund av restriktioner, torde leda till att de även fortsättningsvis kommer prestera sämre 

när kraftiga nedgångsperioder inträffar. Dock ska anmärkas att den nedåtgående period 

vi valt att granska primärt drabbade banksektorn, där de etiska fonderna haft 

investeringsgodkännande i de flesta bolag. Om urvalsperioden varit en nedåtgående 

period där en annan sektor drabbats, där fler bolag screenats ut, torde de etiska fonderna 

vara mer resistenta och som följd prestera bättre. 

 

Det finns två anomalier från det generella resonemanget ovan. Det första undantaget är 

från den generella tendensen att de etiska fonderna har haft en högre risk, då Ethica 

Global MEGA haft en lägre risknivå än sin jämförelsefond, men samtidigt har fonden 

fortfarande underpresterat på riskjusterad basis. Om man däremot granskar fonden 

utifrån den modifierade sharpekvoten, har Ethica Global MEGA skapat en avkastning 

som är .001 bättre än Globalfond MEGA och förblir då en anomali. Det intressanta här 

är att endast den negativa risken tagits i beaktning vid beräkningen, alltså den potentiella 

kapitalförlust som investeraren kan förlora.  

 

Det andra undantaget är Ethica Global som genererat en markant högre total avkastning 

sett till hela tioårs perioden, än jämförelsefonden Globalfond. Detta kan förklaras i och 

                                                        
56 de fem största innehaven får inte utgöra mer än 40 procent av fondens totala innehav samt att 
ett enskilt innehav inte får utgöra mer än 10 procent av det totala fondvärdet. 
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med att det bara inträffat en period som tydligt kan klassificeras som nedåtgående period. 

Ytterligare två mindre nedåtgående perioder kan betraktas, men det kan ändå konstateras 

att det varit ett uppåtgående decennium. Och som tidigare nämnt har Ethica Global 

genererat en högre genomsnittlig årlig avkastning i de uppåtgående perioderna, dock 

bekräftas även resonemanget att etiska fonder haft högre risknivåer historiskt.  

 

Kontentan blir att det uppstår självklara problem med att försöka efterlikna en vanlig 

fond när stränga restriktioner föreligger. Därför blir det missvisande att granska etiska 

fonder med utvärderingsmått som alpha och informationskvoten, som visar på att det 

skett en ineffektiv förvaltning, när restriktionerna varit en bidragande faktor till den lägre 

avkastningen. 

 

Vi kan däremot inte utifrån resultatet säkerställa hur hållbarhetsfonder som fondkategori 

presterat i jämförelse med motsvarande traditionella aktiefonder. Dock finns det 

tendenser att hållbarhetsfonder inte genererat lika hög historisk avkastning, men inga 

generella slutsatser kan dras då vissa avvikelser förekommer. Vi kan dock fastställa att 

hållbarhetsfondernas risknivåer tenderar att vara högre vid kraftiga marknadsrörelser, till 

följd av de diversifieringsproblem som uppstår av de restriktioner de verkar under. Detta 

leder i sin tur till att hållbarhetsfonderna på riskjusterad basis presterar sämre, då kraftiga 

marknadsrörelser inträffat, än deras traditionella motsvarigheter i samtliga undersökta 

fall. 

 

6.2 Analys av oljeprispåverkan  
Det som kan fastställas utifrån regressionsanalyserna är att det med den valda 

undersökningsmetoden inte går att observera något statistiskt samband. Detta mot 

bakgrund att det finns många andra variabler som påverkar en fonds utveckling så ett 

eventuellt samband försvinner i mängden. Trots att priset på olja kan variera med upp till 

tio procent per dag och en sådan förändring i praktiken kan påverka en etisk fond 

mindre, som screenar ut oljebolag mer än en traditionell fond, så är den slutliga påverkan 

det har på fondutvecklingen liten. Den att så pass liten att det inte går att avgöra med 

vald undersökningsmetod om så är fallet. Fler påverkande variabler skulle behöva 

inkluderas för att eventuellt kunna öka förklaringsgraden av modellen. 

 

 

Samma resultat kan observeras genom att granska korrelationskoefficienterna mellan 

utveckling för fonderna och prisutvecklingen på olja. De två utvecklingskategorierna rör 

sig inte alls i samma riktning och trots att en skillnad i påverkan från oljeprisförändringar 

kan finnas för fonderna går det inte att avgöra om det är slump eller om det finns ett 

reellt samband genom att granska korrelationskoefficienterna.  

 

En av utgångspunkterna i undersökningen var att utreda om prisförändringar på olja har 

större påverkan på traditionella fonder än på etiska fonder. Genom att granska de 
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riskjusterade avkastningsnivåerna för Ethica Global och Globalfond för tidsperioden då 

oljepriset steg kraftigt går det tydligt att se att Ethica Global underpresterat i jämförelse 

med sin tvillingfond Globalfond, dessutom till en klart högre risk. Detta stämmer 

överens med tesen om att en etisk fond inte kan ta del av en eventuell lönsamhet i 

oljebolag som sker till följd av prisuppgången på olja. Det kan dock utläsas av resultatet 

att för den period när oljepriset sjönk kraftigt har Ethica Global även där haft en högre 

risknivå samtidigt, som fonden underpresterat i jämförelse med sin traditionella 

motsvarighet Globalfond. Dessa resultat stämmer inte överens med den tes som 

undersökts. 

 

I och med att Ethica Global underpresterat under både perioden då priset på olja stigit 

kraftigt och under perioden då priset på olja sjunkit kraftigt går det inte att dra några 

slutsatser om prisförändringen på olja har en större påverkan på den traditionella 

aktiefonden Globalfond. Detta betyder inte att det går att utesluta att det finns ett sådant 

samband, men det finns för många andra påverkande faktorer som gör det omöjligt att 

utkristallisera ett tydligt samband mellan oljeprisutvecklingen och fondutvecklingen. 

 

Ytterligare en bakomliggande faktor som försämrar sannolikheten att upptäcka ett sådant 

samband är det val av jämförelseobjekt som gjorts. Vi har valt att granska Swedbank 

Roburs hållbarhetsfond Ethica Global och dess traditionella motsvarighet Globalfond. 

Det ska sägas att Ethica Global är en Best-in-class fond vilket innebär att de inte screenar 

ut oljebolag helt utan de väljer det oljebolag som är bäst i klassen när det kommer till 

hållbarhetsarbete. I och med att oljebolag inte screenas ut helt kommer Ethica Global 

fortfarande att påverkas av oljeprisförändringar. 
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7. Slutsats 
Det vi kan fastställa med vår undersökningsmetod är att det inte med säkerhet går att 

komma fram till några generella slutsatser kring hur etiska fonder som fondkategori 

presterat i jämförelse med motsvarande traditionella aktiefonder. Dock kan vi se ett 

mönster, att risknivåerna för de utvalda hållbarhetsfonderna under de undersökta 

uppåtgående och nedåtgående perioderna, varit högre i samtliga fall. Anledningen till 

detta tycks vara de diversifieringsproblem som uppstått till följd av de etiska 

restriktionerna, något som både bakomliggande teori på ämnet och resultatet av utförd 

intervju med en av Swedbank Roburs förvaltare stödjer. Den ökade risknivån bidrar till 

att de etiska fonderna haft svårare att nå upp till en likvärdig riskjusterad avkastningsnivå, 

både när den uppåtgående och den nedåtgående perioden granskats. 

  
Med vald undersökningsmetod går det ej att med statistisk säkerhet fastställa om 

oljeprisförändringar historisk sett haft en inverkan på avkastningsskillnader mellan etiska 

och traditionella aktiefonder. Anledningen till detta är att oljeprisets eventuella påverkan 

är så pass liten i jämförelse med andra påverkande variabler. Av samma anledning går det 

inte heller att fastställa något samband genom att granska de riskjusterade 

avkastningsmåtten för fondparen under två tidsperioder då oljepriset kraftigt ökat 

respektive sjunkit.  
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8. Förslag till fortsatt forskning 
I en fortsatt undersökning skulle det vara intressant att undersöka och utifrån ytterligare 

aspekter analysera ett större urval fonder för den riskjusterade prestationen i uppåtgående 

respektive nedåtgående perioder. En annan infallsvinkel som författarna ser som 

intressant för fortsatt forskning är att undersöka hur andra råvarupriser påverkar 

avkastnings-skillnaderna mellan etiska och traditionella fonder, där hänsyn tas till flera 

parametrar samtidigt för att komma fram till resultat med statistisk signifikans.   
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10. Bilagor 

10.1 Korrelationer - Bull 
 
Fond Ethica Global Globalfond MSCI World Net 
Ethica Global 1   
Globalfond .7945 1  
MSCI World .7904 .9871 1 
Tabell 15, korrelationsmatris för Ethica Global, Globalfond och MSCI World Net under 
perioden 2001-11-01 – 2013-12-31. 
 
 
 
 

Fond Ethica Global 
MEGA 

Globalfond 
MEGA 

MSCI World 
Net 

Ethica Global MEGA 1   
Globalfond MEGA .9735 1  
MSCI World .9805 .9872 1 
Tabell 16, korrelationsmatris för Ethica Global MEGA, Globalfond MEGA och MSCI World 
Net under perioden 2011-11-01 – 2013-12-31. 

 
 
 
 
Fond Ethica Sverige Sverigefond SIXPRX 
Ethica Sverige 1   
Sverigefond .9695 1  
SIXPRX .8908 .8937 1 
Tabell 17, korrelationsmatris för Ethica Sverige, Sverigefond och SIXPRX under perioden 2011-
11-01 – 2013-12-30.  

 
 
 
 

Fond Ethica Sverige 
MEGA 

Sverigefond 
MEGA 

SIXPRX 

Ethica Sverige MEGA 1   
Sverigefond MEGA .9969 1  
SIXPRX .9966 .9984 1 
Tabell 18, korrelationsmatris för Ethica Sverige MEGA, Sverigefond MEGA och SIXPRX under 
perioden 2011-11-01 – 2013-12-31. 
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10.2 Korrelationer - Bear 
 
Fond Ethica Global Globalfond MSCI World Net 
Ethica Global 1   
Globalfond .8551 1  
MSCI World .8573 .9935 1 
Tabell 19, korrelationsmatris för Ethica Global, Globalfond och MSCI World Net under 
perioden 2007-06-01 – 2009-02-27. 

 
 
 

Fond Ethica Global 
MEGA 

Globalfond 
MEGA 

MSCI World  
Net 

Ethica Global MEGA 1   
Globalfond MEGA .9973 1  
MSCI World .5920 .5940 1 
Tabell 20, korrelationsmatris för Ethica Global MEGA, Globalfond MEGA och MSCI World 
Net under perioden 2007-06-01 – 2009-02-27. 

 
 
 

Fond Ethica Sverige Sverigefond SIXPRX 
Ethica Sverige 1   
Sverigefond .9136 1  
SIXPRX .8598 .9315 1 
Tabell 21, korrelationsmatris för Ethica Sverige, Sverigefond och SIXPRX under perioden 2007-
06-01 – 2009-02-27.  
 
 
 

 
Fond Ethica Sverige 

MEGA 
Sverigefond 

MEGA 
SIXPRX 

Ethica Sverige MEGA 1   
Sverigefond MEGA .9973 1  
SIXPRX .9966 .9984 1 
Tabell 22, korrelationsmatris för Ethica Sverige MEGA, Sverigefond MEGA och SIXPRX under 
perioden 2007-06-01 – 2009-02-27. 
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10.3 Avkastning & risk – Bull 
 
Fond Ethica Global Globalfond MSCI World 

Net 

Avkastning 16.92 % 15.59 % 16.22 % 

Standardavvikelse 12.73 % 11.36 % 11.20 % 

Value-at-Risk - 8.04 % - 6.67 % - 5.74 % 

Tabell 23, avkastning och risk för Ethica Global, Globalfond och MSCI World Net under 
perioden 2001-11-01 – 2013-12-31. 

 
 
 
Fond Ethica Global MEGA Globalfond 

MEGA 
MSCI World 

Net 

Avkastning 15.74 % 16.13 % 16.22 % 

Standardavvikelse 11.19 % 11.29 % 11.20 % 

Value-at-Risk - 6.20 % - 6.00 % - 5.74 % 

Tabell 24, avkastning och risk för Ethica Global MEGA, Globalfond MEGA och MSCI World 
Net under perioden 2001-11-01 – 2013-12-31. 

 
 
 
Fond Ethica Sverige Sverigefond SIXPRX57 

Avkastning 13.77 % 14.52 % 18.44 % 

Standardavvikelse 17.13 % 16.92 % 16.74 % 

Value-at-Risk - 19.81 % - 18.64 % - 14.36 % 

Tabell 25, avkastning och risk för Ethica Sverige, Sverigefond och SIXPRX under perioden 
2001-11-01 – 2013-12-30. 

 
 
 
Fond Ethica Sverige 

MEGA 
Sverigefond 

MEGA 
SIXPRX 

Avkastning 18.45 % 19.18 % 18.34 % 

Standardavvikelse 17.48 % 17.22 % 16.69 % 

Value-at-Risk - 15.82 % - 14.57 % - 14.37 % 

Tabell 26, avkastning och risk för Ethica Sverige MEGA, Sverigefond MEGA och SIXPRX 
under perioden 2001-11-01 – 2013-12-31. 

 
 

 

 

                                                        
57 Anledningen till att siffrorna för SIXPRX inte är identiska med tabell 26, är för att 
beräkningarna exkluderar 3 dagar.  
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10.4 Avkastning & risk - Bear 
 
Fond Ethica Global Globalfond MSCI World 

Net 

Avkastning - 31.18 % - 23.90 % - 26.74 % 

Standardavvikelse 26.80 % 25.22 % 25.45 % 

Value-at-Risk - 83.72 % - 73.33 % - 76.63 % 

Tabell 27, avkastning och risk för Ethica Global, Globalfond och MSCI World Net under 
perioden 2007-06-01 – 2009-02-27. 

 
 
Fond Ethica Global 

MEGA 
Globalfond 

MEGA 
MSCI World 

Net 

Avkastning - 35.28 % - 34.54 % - 26.74 % 

Standardavvikelse 33.97 % 33.55 % 25.45 % 

Value-at-Risk - 101.85 % - 100.30 % - 76.63 % 

Tabell 28, avkastning och risk för Ethica Global MEGA, Globalfond MEGA och MSCI World 
Net under perioden 2007-06-01 – 2009-02-27. 

 
 
Fond Ethica Sverige Sverigefond SIXPRX58 

Avkastning - 49.09 % - 47.94 % - 40.62 % 

Standardavvikelse 34.08 % 34.15 % 33.48 % 

Value-at-Risk - 115.9 % - 114.88 % - 106.24 % 

Tabell 29, avkastning och risk för Ethica Sverige, Sverigefond och SIXPRX under perioden 
2007-06-01 – 2009-02-27. 

 
 
Fond Ethica Sverige 

MEGA 
Sverigefond 

MEGA 
SIXPRX 

Avkastning - 35.28 % - 34.54 % - 40.37 % 

Standardavvikelse 33. 97 % 33.55 % 33.33 % 

Value-at-Risk - 101.85 % - 100.30 % - 105.70 % 

Tabell 30, avkastning och risk för Ethica Sverige MEGA, Sverigefond MEGA och SIXPRX 
under perioden 2007-06-01 – 2009-02-27. 
 

 

                                                        
58 Anledningen till att siffrorna för SIXPRX inte är identiska med tabell 30, är för att 
beräkningarna exkluderar 3 dagar. 
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10.5 Riskjusterade avkastningsmått - Bull 
 

Fond Ethica Global  Globalfond  MSCI 
World Net 

Sharpe Ratio 1.270 1.306 1.381 

Treynor Ratio .180 .148 .155 

Jensen’s Alpha .023 - .006  

M2 14.97 % 15.38 %  

Adjusted SR 1.155 1.290 1.368 

Modified SR  1.837 2.341 2.910 

Information Ratio .089 - .345  

Tabell 31, riskjusterade avkastningsmått för Ethica Global, Globalfond och MSCI World Net 
under perioden 2001-11-01 – 2013-12-31. 
 

Fond Ethica Global MEGA Globalfond 
MEGA 

MSCI 
World Net 

Sharpe Ratio 1.339 1.362 1.381 

Treynor Ratio .153 .155 .155 

Jensen’s Alpha - .002 0  

M2 15.75 % 16.01 %  

Adjusted SR 1.294 1.349 1.368 

Modified SR  2.383 2.759 2.910 

Information Ratio - .217 - .047  

Tabell 32, riskjusterade avkastningsmått för Ethica Global MEGA, Globalfond MEGA och 
MSCI World Net under perioden 2001-11-01 – 2013-12-31. 

 
Fond Ethica Sverige Sverigefond SIXPRX59 

Sharpe Ratio .760 .814 1.057 

Treynor Ratio .143 .156 .177 

Jensen’s Alpha - .031 - .019  

M2 13.47 % 14.37 %  

Adjusted SR .676 .696 .890 

Modified SR  .509 .545 .935 

Information Ratio - .589 - .505  

Tabell 33, riskjusterade avkastningsmått för Ethica Sverige, Sverigefond och SIXPRX under 
perioden 2001-11-01 – 2013-12-30. 

 
Fond Ethica Sverige 

MEGA 
Sverigefond 

MEGA 
SIXPRX 

Sharpe Ratio 1.012 1.070 1.054 

Treynor Ratio .170 .179 .176 

Jensen’s Alpha - .007 .003  

                                                        
59 Anledningen till att siffrorna för SIXPRX inte är identiska med tabell 34, är för att 
beräkningarna exkluderar 3 dagar. 
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M2 17.65 % 18.61 %  

Adjusted SR .885 .913 .886 

Modified SR  .903 .989 .928 

Information Ratio .068 .763  

Tabell 34, riskjusterade avkastningsmått för Ethica Sverige MEGA, Sverigefond MEGA och 
SIXPRX under perioden 2001-11-01 – 2013-12-31. 

10.6 Riskjusterade avkastningsmått - Bear 
 
Fond Ethica Global Globalfond MSCI 

World Net 

Sharpe Ratio - 1.191 - .977 - 1.080 

Treynor Ratio - .354 - .250 - .275 

Jensen’s Alpha - .071 .024  

M2 - 29.58 % - 24.12 %  

Adjusted SR - .852 - .706 - .798 

Modified SR  - .374 - .326 - .350 

Information Ratio - .317 .979  

Tabell 35, riskjusterade avkastningsmått för Ethica Global, Globalfond och MSCI World Net 
under perioden 2007-06-01 – 2009-02-27. 

 
Fond Ethica Global MEGA Globalfond 

MEGA 
MSCI 

World Net 

Sharpe Ratio - 1.061 - 1.052 - 1.080 

Treynor Ratio - .355 - 0.351 - .275 

Jensen’s Alpha .057 .060  

M2 - 34.60 % - 34.31 %  

Adjusted SR - .843 - .836 - .798 

Modified SR  - .362 - 0.359 - .350 

Information Ratio 1.790 3.079  

Tabell 36, riskjusterade avkastningsmått för Ethica Global MEGA, Globalfond MEGA och 
MSCI World Net under perioden 2007-06-01 – 2009-02-27. 

 
Fond Ethica Sverige Sverigefond SIXPRX60 

Sharpe Ratio - 1.462 - 1.426 - 1.235 

Treynor Ratio - .569 - .533 - .414 

Jensen’s Alpha - .136 - .109  

M2 - 48.21 % - 46.99 %  

Adjusted SR - 1.187 - 1.089 - .965 

Modified SR  - .427 - .385 - .386 

Information Ratio - .473 - .584  

Tabell 37, riskjusterade avkastningsmått för Ethica Sverige, Sverigefond och SIXPRX under 
perioden 2007-06-01 – 2009-02-27. 

 

                                                        
60 Anledningen till att siffrorna för SIXPRX inte är identiska med tabell 38, är för att 
beräkningarna exkluderar 3 dagar. 
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Fond Ethica Sverige 

MEGA 
Sverigefond 

MEGA 
SIXPRX 

Sharpe Ratio - 1.061 - 1.052 - 1.234 

Treynor Ratio - .355 - .351 - .411 

Jensen’s Alpha .057 .060  

M2 - 34.60 % - 34.31 %  

Adjusted SR -. 843 -.836 - .961 

Modified SR  - .362 - .359 - .385 

Information Ratio 1.790 3.079  

Tabell 38, riskjusterade avkastningsmått för Ethica Sverige MEGA, Sverigefond MEGA och 
SIXPRX under perioden 2007-06-01 – 2009-02-27. 
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10.7 Oljepris – Bearperiod  

Diagram 8: Kursutveckling for Oljepris, Ethica Global och Globalfond under 
perioden 2008-07-03 – 2008-12-26 

 

10.8 Oljepris – Bullperiod 
 
Diagram 9: Kursutveckling for Oljepris, Ethica Global och Globalfond under perioden 
2007-01-12 – 2008-07-03 
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10.9 Fondinformation 

  
Fond 

 

 
Förvaltnings- 

avgift 

 
Risknivå  

(1-7) 

 
Fondinformation 

 
 
1 

 
 
Sverigefond 

 
 

1,42 % 

 
 
6 

 
”Sverigefonden placerar i aktier 
huvudsakligen i stora och medelstora 
svenska företag i olika branscher61.” 
 

 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
Ethica 
Sverige 

 
 
 
 
 

1,42 % 

 
 
 
 
 
6 

 
”Ethica Sverige placerar huvudsakligen i 
svenska aktier. Fonden följer 
omfattande hållbarhetskriterier och 
väljer de bolag i varje bransch som har 
det bästa arbetet med miljö & klimat, 
mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och 
affärsetik. Fonden väljer bort bolag som 
kränker internationella normer och som 
har koppling till vapen, krigsmateriel, 
alkohol, tobak, spel och pornografi62.” 
 

 
 
 
 
3 

 
 
 
 
Globalfond 

 
 
 
 

1,42 % 

 
 
 
 
5 

 
”Globalfond är en aktiefond som 
placerar globalt i aktier i företag inom 
olika branscher. Högst 30 % av fondens 
tillgångar får vara placerade i företag 
vars aktier och aktierelaterade 
fondpapper handlas på en reglerad 
marknad i Sverige63.” 
 

 
 
 
 
 
 
4 

 
 
 
 
 
 
 
Ethica Global 

 
 
 
 
 
 

1,42 % 

 
 
 
 
 
 
6 

 
”Fonden är en aktiefond som placerar i 
globalt i olika företag inom olika 
branscher. Högst 30 procent av fondens 
tillgångar får placeras i Sverige. Fonden 
följer omfattande hållbarhetskriterier 
och väljer bland de bolag i varje bransch 
som har det bästa arbetet med miljö & 
klimat, mänskliga rättigheter, 
arbetsvillkor och affärsetik. Fonden 
väljer bort bolag som kränker 
internationella normer och som har 
koppling till vapen, krigsmateriel, 
alkohol, tobak, spel och pornografi64.” 
 

                                                        
Informationen är direkt hämtad från nedanstående källor: 
61 http://www.swedbankrobur.se/fonder/sverigefond/index.htm 
62 http://www.swedbankrobur.se/fonder/ethica-sverige/index.htm 
63 http://www.swedbankrobur.se/fonder/globalfond/index.htm 
64 http://www.swedbankrobur.se/fonder/ethica-global/index.htm 
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5 

 
 
 
 
Sverigefond 
MEGA 

 
 
 
 

0,52 % 

 
 
 
 
6 

 
”Ethica Global MEGA placerar globalt i 
aktier i olika branscher. Fonden följer 
omfattande hållbarhetskriterier och 
väljer de bolag i varje bransch som har 
det bästa arbetet med miljö & klimat, 
mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och 
affärsetik. Fonden väljer bort bolag som 
kränker internationella normer och som 
har koppling till vapen, krigsmateriel, 
alkohol, tobak, spel och pornografi65.” 
 

 
 
 
 
 
 
6 

 
 
 
 
 
 
Ethica 
Sverige 
MEGA 

 
 
 
 
 

0,72 % 

 
 
 
 
 
6 

 
”Ethica Sverige MEGA är en aktiefond 
som placerar i aktier i svenska företag. 
Fonden får använda sig av 
derivatinstrument för att öka 
avkastningen. Fonden följer omfattande 
hållbarhetskriterier och väljer bland de 
bolag i varje bransch som har det bästa 
arbetet med miljö & klimat, mänskliga 
rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik. 
Fonden väljer bort bolag som kränker 
internationella normer och som har 
koppling till vapen, krigsmateriel, 
alkohol, tobak, spel och pornografi66.” 
 

 
 
 
7 

 
 
 
Globalfond 
MEGA 

 
 
 

0,52 % 

 
 
 
5 

 
”Globalfond MEGA placerar globalt i 
aktier inom olika företag och inom olika 
branscher. Högst 30 procent av fondens 
tillgångar får vara placerade i företag 
vars aktier och aktierelaterade 
fondpapper handlas på en reglerad 
marknad i Sverige67.” 
 

 
 
 
 
8 

 
 
 
 
Ethica Global 
MEGA 

 
 
 
 

0,72 % 

 
 
 
 
5 

 
”Ethica Global MEGA placerar globalt i 
aktier i olika branscher. Fonden följer 
omfattande hållbarhetskriterier och 
väljer de bolag i varje bransch som har 
det bästa arbetet med miljö & klimat, 
mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och 
affärsetik. Fonden väljer bort bolag som 
kränker internationella normer och som 
har koppling till vapen, krigsmateriel, 
alkohol, tobak, spel och pornografi68.” 

 

                                                        
Informationen är direkt hämtat från nedanstående källor: 
65 http://www.swedbankrobur.se/fonder/sverigefond-mega/index.htm 
66 http://www.swedbankrobur.se/fonder/ethica-sverige-mega/index.htm 
67 http://www.swedbankrobur.se/fonder/globalfond-mega/index.htm 
68 http://www.swedbankrobur.se/fonder/ethica-global-mega/index.htm 


