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  Treynorkvot 
 
Syfte:   Syftet med denna uppsats har varit att undersöka storbankernas 

etiska fonder. Samtliga fonder jämfördes med varandra och med 
marknaden för att undersöka hur dessa har presterat i avseende på 
risk och avkastning. Uppsatsen syftar även till att vägleda bland 
storbankernas etiska fonder, d.v.s. kunna erbjuda läsaren en bild av 
vilka fonder som kan vara intressanta ur ett placeringsperspektiv.  

 
Metod: Studien är av kvantitativ karaktär och utfördes med hjälp av 

fonddata inhämtad från respektive storbank. Det kvantitativa 
innehållet består även av indexberäkningar samt beräkningar av 
Sharpe och Treynorkvoter. Val av index gjordes utifrån fondernas 
placeringsstrategi. Undersökningsperioden sträcker sig från 
december 2002 till oktober 2007.  

 
Slutsats: De fonder som presterat högsta kvoter återfinns hos Swedbank 

Robur och SEB. Även Handelsbankens relativt nystartade fond har 
presterat väl i denna undersökning. De fonder som presterat högst 
förväntad avkastning är även de som uppvisat ett bra förhållande 
mellan risk och avkastning. De etiska fonder med globala 
placeringar är de fonder som har presterat lägst kvoter och därför 
avråds sparare från att välja dessa fonder. Fonder som placerar på 
den svenska marknaden har visat sig prestera bättre än fonder med 
utländska placeringar. 
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1. Inledning 
Kommande kapitel är tänkt att ge läsaren en möjlighet att bekanta sig med de begrepp som 
har format denna uppsats. Därför kommer en bakgrund till ämnesvalet samt en 
problemformulering att läggas fram. Kapitlet avslutas med konkreta frågeställningar som 
uppsatsen bygger på samt ett avsnitt om de avgränsningar som har gjorts under studien. 
 

1.1 Bakgrund 

Begreppet etisk fond introducerades för första gången i början på 1990-talet i tidskriften 

Sparöversikt. Termen användes om fonder med en särskild profil, en etisk profil som tog 

avstånd ifrån oetiska investeringar1. Idag, har det blivit allt vanligare att placerare är mer 

uppmärksamma på de investeringskriterier och placeringsprofil som är förknippade med varje 

fond. Konsumenter idag har ett större intresse för rättvisemärkta, kravmärkta och ekologiska 

produkter. Att kunna konsumera och samtidigt göra en god gärning är en lockande tanke. När 

efterfrågan för ekologiska produkter ökar sätts en viss press på producenter att erbjuda 

ekologiska varor. Ett ekologiskt tänkande när det gäller dagliga varor är inget ovanligt, 

däremot är det ekologiska tänkande när det gäller investeringssval inte lika utbrett. Kanske 

handlar detta om att etiska placeringar förknippas med större risk. Trots detta har det etiska 

sparandet i Sverige ökat de senaste åren.  

I USA har etiska aktiefonder funnits på marknaden sedan 1920-talet och redan då togs det 

avstånd ifrån sprit och tobaksbranschen. Investeringar som sätter placeringskrav kallas 

internationellt sett för Socially Responsible Investments (SRI)2. Ett exempel på hur det sociala 

engagemanget har påverkat samhället ur ett finansiellt perspektiv är till exempel i form av 

investeringsbojkott. Ett exempel illustrerar detta är investeringsbojkotten i sydafrikanska 

företag under Apartheid.  

Så småningom kom SRI att även behandla miljöfrågor till följd av miljökatastroferna under 

senare delen av 1900-talet3. Detta resulterade i att hela industrier började kritiseras, framför 

allt ur ett nytt finansiellt perspektiv. Förutom det humanitära perspektivet började olika 

industrier kritiseras ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Kärnvapenindustrin, skogsindustrin 

och annan verksamhet som visade sig vara skadlig för människor och natur började kraftigt 

omdebatteras. I samband med detta skapades ideella fonder, miljö fonder och etiska fonder. 

Människor ville helt enkelt ta ett större socialt ansvar och kunna visa sitt ställningstagande 

genom sina placeringar och investeringar. Begreppet ”etisk fond” används idag enligt 

                                                
1 Lundberg, C & Westholm, E. (2006)  
2 Karlsson, K. (2006: 17-19) 
3 Skillius, Å. (2002:4-5) 
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fondvärderingsföretaget Morningstar främst ur ett försäljningssyfte. I praktiken innebär detta 

att den etiska fonden till minst 90 procent innehåller samma aktier som vanliga fonder4. 

 

1.2 Problemformulering 

Enligt ett uttalande av kommun och finansmarknadsministern Mats Odell på den Stora 

Fonddagen 2007, sparade nästan 95 procent av det svenska folket i fonder5. Enligt detta 

uttalande uppgick den totala fondförmögenheter år 2007 till nästan 1500 miljarder kronor. År 

2004 uppgick den totala fondförmögenheten i Sverige till över 900 miljarder kronor6. En 

anledning till att fler väljer att spara i fonder är den stora variationen hos fonderna. 

Variationen gäller allt från riskhantering, placeringsinriktning till fondinnehåll. Det finns även 

flera förvaltare att välja mellan vilket gör att urvalet blir ännu större om man bestämmer sig 

för att placera i fonder. För en fondsparare som är intresserad av att utesluta oetiska branscher 

ur sin portfölj blir urvalet mindre. Trots detta kan det vara svårt att hitta rätt bland de etiska 

fonderna.   

Enligt den Svenska Bankföreningen anses de största bankerna (Swedbank, Handelsbanken, 

Nordea och SEB) tillhöra de viktigaste aktörerna på flertalet finansiella marknaden. Eftersom 

huvuddelen av fondsparandet i Sverige förvaltas av dessa banker kommer denna uppsats utgår 

ifrån dessa7. 

Anledningen till att de bankanknutna fonderna har så stor marknadsandel förklaras av att en 

stor andel av fonderna distribueras via bankkontoren samt att storbankerna fanns redan då 

allemansfonderna infördes8. Som sparare är avkastning en avgörande faktor men det kan även 

finnas etiska betänkligheter kring sparande som spelar roll. På grund av det växande intresset 

för etiskt sparande i fonder inrättades Etisk nämnd för fondmarknadsföring (ENF) av 

Fondbolagens Förening. ENFs primära arbetsuppgifter är att ägna sig år att följa upp 

fondbolagen i sin information och marknadsföring. Utöver detta kontrollerar ENF att de avtal 

som ingåtts mellan Fondbolagens Förening och Konsumentverket följs på ett korrekt vis9. År 

2004 lämnade ENF även ett vägledande uttalande för fondbolagen som handlar om de 

förutsättningar som krävs för att en fond skall kunna kallas för ”etisk”10. Storbankerna utgår 

                                                
4 Morningstars definitioner, etiska fonder 
5 Odell, M. (2007) 
6 Nilsson (2004) sid. 7 
7 Banker i Sverige faktablad (2007) 
8 Nilsson (2004) sid. 41 
9 hemsida, Etiska nämnden för fondmarknadsföring 
10ENF, Vägledande Uttalande (2004) 
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ifrån dessa stadgar och andra internationella stadgar och riktlinjer i sin förvaltning av de 

etiska fonderna. Nämnden tar bland annat upp att etiska fonder bör vara restriktiva eller 

utesluta placeringar från bland annat industrier vars intäkter kommer från vapen, alkohol, 

tobak eller kommersiell spelverksamhet för att kunna marknadsföras som ”etisk”. Med 

anledning av detta växande intresse och den relevans etik och investeringar har idag när det 

ständigt debatteras om miljövänlighet, konsumtion samt klimatfrågor anser författaren att en 

undersökning av etiska fonder vore intressant. 

 

1.3 Syfte  

Syftet med denna uppsats är att undersöka storbankernas etiska fonder när det gäller 

prestationsförmåga. Denna prestationsförmåga kommer att mätas i termer av risk i förhållande 

till avkastning. Fonderna kommer även att jämföras med lämpligt index för att undersöka 

prestationsförmåga i förhållande till marknaden.  

 

1.4 Frågeställningar 

Frågorna som denna uppsats bygger på är följande: 
 
• Vilka fonder har lyckats generera bäst riskjusterad avkastning och kan därför anses ha 

varit en bättre investering under undersökningsperioden? 

• Skiljer sig etiska fonder som placerar globalt från etiska fonder som placerar i Sverige 

när det gäller förväntad avkastning? 

• Vilka slutsatser kan dras om framtida prestationsförmåga hos dessa fonder? 

 
1.5 Målgrupp 

Denna uppsats riktar sig främst till ekonomistuderande på högskola och universitet, därför 

antas läsaren vara införstådd med de beräkningar och begrepp som analysen bygger på och 

utgår ifrån. Slutsatserna däremot riktas till alla med ett intresse för finansiell ekonomi, etiskt 

sparande eller fondsparande och dess utveckling i allmänhet.  
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1.6 Avgränsningar 

De avgränsningar som gjordes i denna studie berör valet av fondförvaltare och fonder. Att 

välja storbankerna som utgångspunkt för studien innebar att flertalet fondförvaltare valdes 

bort. Enligt en artikel utgiven av Affärsvärlden ansvarar storbankerna för närmast 80 procent 

av fondmarknaden11. Resterande 20 procent av fondmarknaden kommer inte att representeras 

i denna undersökning. Detta innebär att resultaten från analysen endast jämför storbankerna 

med varandra och säger därför ingenting om övriga fondförvaltare på marknaden. Ytterligare 

en avgränsning gjordes i samband med val av fonder. Självklart var ett kriterium att fonden 

skulle vara definierad som en etisk fond. Ännu ett kriterium var att storbankerna själva skulle 

förvalta fonden, därför valdes övriga fonder som endast distribuerades via bankerna bort. 

Under datainsamlandet förekom ytterligare en avgränsning, nämligen ett bortfall av en fond 

vars kurshistorik inte fanns tillgänglig vid insamlande. Detta är anledningen till att Swedbank 

Robur Ethica Global Mega har uteslutits.  

När det gäller avgränsning av undersökningsperioden är data hämtad från december 2002 till 

oktober 2007. Denna undersökningsperiod gäller för alla fonder förutom Handelsbankens 

Sverige Index Etisk vars undersökningsperiod är från maj 2005, d.v.s. fondens startdatum, till 

oktober 2007. Den sista avgränsningen i hanterande av fonderna har varit gällande tillgången 

på daglig respektive månatlig kurshistorik. I brist på daglig kurshistorik har månatliga kurser 

använts. Detta bedöms inte ha stor betydelse vid resultatbedömningen däremot hade daglig 

kurshistorik föredragits då detta ökar precisionen i beräkningarna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
11 Isaksson, P. (2006) för Affärsvärlden 
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1.7 Disposition 

 

Kapitel 1, Inledning 

I detta första kapitel ges först en redogörelse om Socially Responsible Investments (SRI). 

Detta följs av en problemformulering och konkreta frågeställningar som ligger till grund för 

hela studien. Kapitlet avslutas med ett stycke om den målgrupp som uppsatsen riktar sig till 

och även de begränsningar som har gjorts under uppsatsens genomförande.  

 

Kapitel 2, Metod  

I detta kapitel presenteras uppsatsens genomförande, ämnesval och karaktär. Även 

populationen beskrivs i detta avsnitt. Kapitlet avslutas med ett stycke om källkritik.  

 

Kapitel 3. Teori 

I teorikapitlet redogörs de ekonomiska teorierna inom portföljvalsteori som analysen utgår 

ifrån. Detta innebär även en beskrivning av de värderingsmått och statistiska formler som har 

använts vid utvärderingen av fonderna. Kapitlet innehåller även en beskrivning av etiska 

fonder i allmänhet. 

 

Kapitel 4. Analys 

Detta kapitel innehåller undersökningens resultat, dessa redovisas i tabeller och diagram.  

Analysen skall ge klarhet i fondernas prestationer i förhållande till varandra men även 

gentemot marknaden. I analysen kopplas de teoretiska referensramarna till den kvantitativa 

studien av fonderna.  

 

Kapitel 5. Resultat och sammanfattning 

Detta kapitel knyter tillbaka till de frågeställningar som ställdes i metodkapitlet. Här skall 

dessa besvaras utifrån de resultat som presenterades i analyskapitlet. Utöver detta innehåller 

detta kapitel en sammanfattning kring de slutsatser som tidigare har presenterats.  
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2. Metod 
Detta avsnitt syftar till att beskriva uppsatsens uppbyggnad och utformning. De val vad gäller 
metodansats och datainsamling kommer därför att presenteras och beskrivas. Metodkapitalet 
syftar därmed till att ge läsaren en inblick i hur uppsatsen har byggts upp och ge förståelse 
för studiens karaktär. 
 

2.1 Ämnesval 

Uppsatsens ämne kommer huvudsakligen från mitt intresse som student för finansiell 

ekonomi men även viljan att självständigt pröva en del analytiska metoder inom 

portföljvalsteorin. Valet av ämne kommer även från mitt intresse för fonder som privatperson 

och då från min egen erfarenhet när det gäller att välja sparfonder.  

Att spara och placera i fonder som privatperson kräver en del kännedom om hur fonder 

fungerar samt vilka mått som beskriver fonden. Den optimala placeringen beror i sin tur på 

placerarens målsättningar, grad av riskaversion och andra preferenser. Det har blivit allt 

vanligare att bankkunder sköter sina bankärenden via Internet12. Detta gör att 

marknadsföringen av investeringsalternativ har anpassat sig till denna utveckling. I samband 

med att kunder uträttar sina bankärenden får dessa tillgång till olika reklam via Internet om 

investeringsformer och förslag på fonder som kan vara intressanta för kunden. Om sedan 

kunden bestämmer sig för att spara i fonder finns det i sin tur flertalet fondtyper hos varje 

bank som kan locka. Dessa mängder av olika fonder förvaltas i sin tur av diverse fondbolag 

eller av banken själv. Valet av sparfond är alltså ingen enkel process. Har man som preferens 

att placera sina pengar i fonder som profilerar sig som etiska minskar utbudet av fonder 

kraftigt.  

Enligt Malin Fannberg, pressansvarig (2004) på Banco Fonder AB, har intresset för etik och i 

synnerhet etiska fonder ökat de senaste åren13. Även inrättande av ENF tyder på ett ökat 

intresse för etiskt sparande de senaste åren. Det anses därför här vara aktuellt och relevant att 

undersöka hur det har gått för de etiska fonderna som förvaltas av bankerna själva. Vilken 

etisk fond man bör välja är svårt att säga eftersom historiska avkastningar inte garanterar 

framtida avkastningar. Likväl kan det vara intressant att jämföra bankernas förmåga att skapa 

ett bra förhållande mellan risk och avkastning.  

Att just jämföra etiska fonder hos storbanker har tidigare inte undersökts på högskolenivå. 

Däremot finns det en utförlig finansiell analys, Etiska fonder 2006, av miljöanalytikern Åsa 

                                                
12 Internetbankskunder i Bankföreningens medlemsbanker (2006) 
13 Fannberg, M. (2004) 
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Skillius hos Folksams kapitalförvaltning som behandlar etiska fonder hos flertalet 

fondförvaltare14. 

 

2.2. Studiens karaktär 
 

2.2.1 Kvantitativ metod 

Vid val av metod finns det två sätt att angripa det material som föreligger, det kvantitativa och 

det kvalitativa angreppssättet. Dessa kan även kombineras med fördel15. Likheterna mellan 

dessa är att de har samma syfte vilket är att ge bättre förståelse för ett fenomen eller ett 

problem. Skillnaderna mellan dessa metoder är det som framträder tydligast enligt 

forskningsmetodiken i Holme och Solvang (1997). Den mest grundläggande skillnaden är att 

den kvantitativa metoden utgår ifrån siffror och statistiska analyser när den kvalitativa 

metoden utgår ifrån forskarens egna tolkningar av den information som föreligger. Det som 

kännetecknar det kvalitativa är följsamhet, förståelse, sammanhang, det osystematiska och 

ostrukturerade i till exempel observationer. Hos kvantitativa metoder strävas det efter 

precision, systematik, struktur, beskrivningar och förklaringar16.  

Kännetecknande för denna uppsats är att den utifrån ett insamlat datamaterial omvandlar 

siffror till information genom diverse beräkningar. Dessa beräkningar har ett finansiellt och 

statistiskt ursprung och kommer att tolkas utifrån ett finansiellt perspektiv. De observationer 

som ingår i studien är systematiskt observerade och har insamlats på ett strukturerat sätt. 

Studiens karaktär kan därför beskrivas som en kvantitativ studie17. 

Vidare kan denna kvantitativa studie beskrivas som deduktiv då den utgår ifrån tidigare 

forskning inom ämnet finansiell ekonomi. Det finns alltså teorier och analytiska verktyg inom 

ämnet som regelmässigt används för att utföra liknande studier berörande risk och avkastning 

för diverse fonder, portföljer och andra finansiella tillgångar. Utifrån denna referensram har 

uppsatsens problemformulering utformats. Nästa steg i den deduktiva metoden är val av data, 

dess insamling och bearbetning. Med hjälp av de statistiska och finansiella beräkningarna som 

ligger inom de teoretiska ramarna kan sedan resultaten tolkas, sammanställas och 

kommenteras. Den deduktiva och kvantitativa metoden anses därför vara tillräcklig och 

relevant för denna uppsats. 

                                                
14 Lundberg, C & Westholm, E. (2006)  
15 Holme, Solvang (1997:76) 
16 Holme, Solvang (1997:78) 
17 Holme, Solvang (1997:14) 
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2.3 Genomförande 
 
Genomförandet bestod i att först söka relevant litteratur inom ämnet etiska fonder i linje med 

uppsatsens syfte. Storbankernas egna hemsidor och sökmekanismer användes främst för 

insamlandet av fonddata och fondbeskrivningar. När det gäller de teorier som har använts i 

analysen har dessa hämtats från bland annat en kurs i portföljvalsteori på kandidatnivån. 

Värdefulla mått som Sharpe och Treynorkvoterna presenterades under kursens gång och 

ligger även som grund i denna studie. Dessa mått är typiska utvärderingsmått som används i 

samband med utvärderingar av fonder och andra riskbärande tillgångar eftersom dessa mått 

tar hänsyn till den riskjusterade avkastningen18.  

 

2.3.1 Val av etiska fonder 

Totalt undersöks 12 etiska fonder i denna uppsats som förvaltas av de fyra storbankerna i 

Sverige. Samtliga fonder är även aktiefonder och förvaltas av Nordea, Handelsbanken, SEB 

och Swedbank Robur. 

De fonder som har valts är de etiska fonderna hos storbankerna som förvaltas av bankerna 

själva. Etiska fonder som distribueras av banken men som förvaltas externt ingår alltså inte i 

denna undersökning.  Totalt skulle detta innebära 13 relevanta fonder men på grund av brist 

på tillgänglig data för Swedbank Robur Ethica Global Mega har denna fond uteslutits från 

undersökningen, och kvar blir därför 12 fonder. En utförligare beskrivning av dessa fonder 

och dess innehav presenteras längre fram i analysen. 

Tabell 1. De valda fonderna 

Fondförvaltare    Fondnamn 
Nordea Fonder AB   Nordea Etisk Urval  
 
Handelsbanken Fonder AB    Handelbanken Sverige Index Etisk 
 
SEB Investment Management AB   SEB Cancerfonden 

SEB Etisk Europafond-Lux Ack 
SEB Etisk Globalfond 
SEB Etisk Globalfond-Lux Utd 
SEB Östersjöfond 
SEB Etisk Sverigefond Lux Utd 

 
Swedbank Robur Fonder AB   Swedbank Robur Talenten Aktiefond Mega 

Swedbank Robur Ethica Sverige Global 
Swedbank Robur Ethica Sverige Mega 
Swedbank Robur Ethica Miljö Sverige 
 

 
 
                                                
18 Morningstars definitioner, Sharpekvot 
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2.3.2 Primär och sekundärdata 
 
Datainsamlingen har bestått av data som har hämtats direkt från bankernas hemsidor. SEB 

samt Handelsbanken tillhandahöll dagvis kursdata för samtliga av sina etiska fonder. I brist på 

dagliga observationer hos Nordea och Swedbank samlades fonddata in månadsvis.  Även 

fondbeskrivningarna har hämtats från respektive banks hemsida då dessa även förvaltar 

fonderna. När det gäller de etiska kriterierna som fonderna grundar sig på har hänvisningar 

gjorts till bland annat GES (Global Ethical Standard), OECD:s riktlinjer för multinationella 

företag, FN:s förklaring om de Mänskliga Rättigheterna, Riodeklarationen om hållbar 

utveckling och Amnesty:s Business Groups riktlinjer för företag. Hänvisningar till dessa 

kriterier finns i respektive fonds beskrivningar. Länkar till respektive fond finns angivet bland 

de elektroniska källorna. 

 

Den huvudsakliga sekundärdatan som har kompletterat primärdatata har sammanställts och 

inhämtats från värderingsföretaget Morningstar samt webbportalen Etiska Fonder som 

erbjuder etiska placeringsalternativ samt information om etiska placeringar och sparande. 

Annan sekundärdata består av relevant facklitteratur samt kurslitteratur inom finansiell 

ekonomi.  

Som jämförelseindex har Affärvärldens Generalindex (AFGX), Morgan Stanley Europe index 

och Morgan Stanley World index används beroende på fondens placeringsstrategi. Den 

riskfria placeringen i undersökningen, det vill säga den riskfria räntan, har varit en 30 dagars 

statsskuldväxel (SSVX)19. 

 

2.3.3 Mätperiod 

Mätperioden sträcker sig från december 2002 till och med oktober 2007 för samtliga fonder 

förutom för Handelsbanken Sverige Index Etisk vars mätperiod är från maj 2005 till och med 

oktober 2007. 

 

2.4. Databearbetning  
I samband med datainsamlingen sammanställdes alla kursvärden på dagsbasis eller 

månadsbasis beroende på vad som fanns tillgängligt hos respektive bank. Tack vare dagsdatan 

hos SEB och Handelsbanken kunde flera mätpunkter erhållas vilket ökade precisionen och 

signifikansen för beräkningarna och därmed även resultaten i samband med dessa 

                                                
19 Nilsson (2004:60-61) 
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beräkningar. I brist på dagskurser hos Nordea och Swedbank samlades månadsdata in vilket 

sänkte signifikansnivån för dessa beräkningar i förhållande till de beräkningar som utgår ifrån 

dagsdata. 

De grundläggande beräkningarna och formlerna som användes i databearbetningen finns 

återgivna i teorikapitlet. Dessa beräkningar gäller mätningar av fondernas volatilitet, genom 

standardavvikelsen och varians. Beräkningar och jämförelser mellan fondernas avkastning 

genom den generella avkastningsdefinitionen samt uttryck för medelavkastning finns också 

återgivna i teorikapitlet. Även den riskjusterade avkastningen jämfördes fonderna emellan 

genom Sharpekvoten. Samtliga beräkningar och sammanställningar är gjorda i Excel. 

 

2.4.1 Källkritik  

Datamaterialet som uppsatsen grundar sig på är hämtat direkt från respektive 

fondförvaltningsbolag och kan därför anses vara tillförlitligt. När det gäller de sekundära 

källorna finns det ingen anledning att misstro dessa källor då Morningstar och Etiska Fonder 

är oberoende bolag. Tidigare analyser inom ämnet finansiell ekonomi har i flera fall utgått 

ifrån dessa källor vilket gör att även dessa studier kan anses vara tillförlitliga20.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
20 Lundberg, C & Westholm, E. (2006) 
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3. Teori 
I detta kapitel kommer de teorier inom portföljvalsteorin, samt värderingsmått och begrepp 
som ligger till grund för analysen, att presenteras. Viktigaste är att läsaren efter att ha läst 
teoriavsnittet har förstått de begrepp och modeller som behövs för att kunna ta till sig 
kommande analys och resultat. 
 

3.1  Allmänt om fonder 

De olika fondtyperna är aktiefonder, räntefonder, blandfonder, indexfonder, 

generationsfonder, hedgefonder, fond-i-fonder samt ideella och etiska fonder. Det är den sist 

nämnda typen av fond som denna uppsats fokuserar på. Dessa fonder skiljer sig från varandra  

på flera sätt från allt vad gäller investeringsstrategier till fondinnehåll och löptid.  

De tre vanligaste fondtyperna är aktiefond, räntefond och blandfond21.  

 

• Aktiefonder är den typen av fond som är förknippad med störst risk då minst 75 

procent av fonden består av aktier eller aktierelaterade värdepapper. 

• Räntefonderna bär med sig en lägre risk eftersom placeringen sker i räntebärande 

värdepapper. En positiv utveckling bär med sig avkastning i form av ränta, där av 

namnet räntefond.  

• Blandfonder placerar i aktier såväl som räntebärande värdepapper. Själva fördelningen 

i fonden beror i sin tur på rådande marknadsläge. 

 

3.2 Etiska fonder 

En allmän definition på en fond är att den består av värdepapper som kollektivt förvaltas av 

ett fondbolag22. Fondbolaget har därmed ansvaret för att placera och förvalta de värdepapper i 

enighet med placerarens önskemål. En normal placerare har i regel ett visst avkastningskrav 

och även risktolerans. Generellt sett är ett större risktagande förknippad med en högre 

avkastning. Tanken är att risktagande ska löna sig eftersom placeraren riskerar att förlora sitt 

investerade belopp.  Beroende på placerarens preferenser och investeringskriterier finns det 

olika typer av fonder som är mer eller mindre lämpade.  

Innan man definiera begreppet ’etisk fond’ kan det vara av intresse att diskutera själva 

begreppet ’etisk’. Den traditionella läran om etik handlar om att göra skillnad på rätt och fel i 

olika sammanhang. Begreppet ’moral’  förknippas ofta med etik och behandlar de normer och 

                                                
21 Nilsson, P. (2004: 32-39) 
22 Skillius, Å. (2002: 5) 
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regler som etiken utgår ifrån23. I finansiella sammanhang är definitionen mindre erkänd 

däremot finns det etiska kriterier framlagda bland annat av Etisk nämnd för 

fondmarknadsföring som klargör hur begreppet skall användas. Vad man alltså kan utläsa om 

etiska fonder är att dessa i sin förvaltning utgår ifrån etiska bedömningar som påverkar 

fondens investeringar och förvaltningsstrategi. De etiska bedömningarna blir därför riktlinjer 

för hur fondens förmögenhet skall placeras. De oetiska branscherna som ofta utesluts är de 

verksamma inom alkohol, tobak, vapen och kommersiell spelverksamhet. 

Följande punkter är listade krav för etiska fonder enligt ENF24. Dessa finns i det vägledande 

uttalandet angående marknadsföring av etiska fonder, angivet den 19 januari 2004.  

• Urvalsprocess. En väldefinierad urvalsprocess är en förutsättning för att fonden skall 

kunna kallas etisk. Urvalet gäller placeringar i ej accepterad verksamhet, så kallade 

oetiska branscher, en toleransnivå på högst 10 procent av bolagets omsättning är 

gränsen för att klassificeras som etisk fond, 

• Information om etisk inriktning. Generell information om fondens placeringspolicy 

och etisk inriktning är ytterligare ett krav hos ENF. Den etiska fondens bestämmelser 

skall förutom att finnas på respektive hemsida även kunna fås i tryckt form. 

• Löpande kontroll av investeringsstrategi. För att säkerställa att de etiska kriterierna 

följs skall det hos varje fondbolag finnas ett kontrollsystem.  

• Åtgärder vid oetisk överträdelse. Om fondens etiska placeringspolicy inte följs och det 

sker överträdelser skall åtgärder vidtas för att säkerställa att överträdelser inte 

upprepas. Fondbolaget skall alltså ha en aktiv roll i uppföljandet av åtgärderna och 

arbeta för att hålla fonden etisk. 

 

3.3 Portföljoptimeringsteori 

År 1952 lades grunderna för den moderna portföljvalsteorin i ”Portfolio Selection”. Denna 

finns att läsa om The Journal of Finance från 195225. Författaren, Harry Markovitz, byggde 

upp en modell och teorier om portföljoptimering som syftade till att hitta den optimala 

kombinationen av aktier i en portfölj för att skapa minsta varians portföljen. Markovitz 

modell grundade sig på en del grundantagande om investerares rationalitet och riskaversion, 

d.v.s. att investerare är riskaversa och föredrar därmed mindre risk framför mer. En slutsats 

som Markovitz kom fram till var att den bästa investeringsformen bestod av en 

                                                
23 Skillius, Å. (2002: 6) 
24 ENF, Vägledande Uttalande (2004:1-5) 
25 Journal of Finance (1952:77-91) Vol. 7, No. 1 
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väldiversifierad portfölj. Detta anses vara en hörnsten i moden portföljteori enligt 

värderingsföretag Morningstar26. 

 

3.3.1 Capital Asset Pricing Modellen 

En vidareutveckling på Markovitz portföljsteorier var ’Capital Asset Pricing Modellen’ 

(CAPM) som utvecklades av Sharpe, Lintner, Mossin och Treynor under 1960-talet27. Enligt 

Eugene F. Fama och Kenneth R. French som båda är välkända professorer inom ämnet 

finansiell ekonomi anses CAPM vara ett viktigt verktyg i värderingen av aktier, värdepapper 

och andra tillgångar eftersom modellen beskriver sambandet mellan avkastning och risk.  

CAPM uttrycker relationen mellan en viss tillgångs avkastning, marknadens avkastning samt 

tillgångens känslighet gentemot marknaden vilket tydligare visas i funktion (1). 

 

  Ri – Rf = α + βi (Rm – Rf) + εi  (1) 

 

 där Ri är avkastningen för tillgång i, Rf  är avkastningen från den riskfria placeringen vilket i 

detta fall är en 30 dagars SSVX samt att Rm är marknadsavkastningen. Vidare är tillgångens 

avkastning i förhållande till index uttryckt som α, dess känslighet i förhållande till 

marknadsrisken uttryckt som β och den oberoende slumpvariabeln εi
28

 .  

Tanken är alltså att den förväntade avkastningen är linjärt beroende av rörelser i ett 

marknadsindex. Denna känslighet, uttryckt som beta, kan därför beskrivas som 

marknadskänslighet29. 

 

3.4 Risk och avkastning 

Att placera i fonder innebär förutom avkastning även en viss risk som är beroende av 

fondtypen. Historiskt sett har aktiefonder inneburit högre avkastning men även högre risk i 

jämförelse med andra fondtyper t.ex räntefonder.   

Risk utrycks normalt som standardavvikelse eller varians och baseras på historisk data. Dessa 

riskmått mäter variationen kring fondens medelavkastning, d.v.s. volatiliteten 

Om fondens dagliga avkastning finns tillgänglig skall denna användas i beräkningen av 

risken.  Variansen blir då summan av de kvadrerade skillnaderna mellan fondens dagliga 

                                                
26 Morningstar ordlista, diversifiering 
27 Journal of Economic Perspectives (2004: 25-46). Vol. 18, No. 3 
28 Elton, Grubet et al (2007: 291) 
29 Modern Finansiell Ekonomi (1997: 220) 
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avkastning och fondens medelavkastning, dividerat med antalet observationer minus ett.  

Standardavvikelsen räknas ut medföljande formel (2) 30.  

 

 Standardavvikelsen 
1

)(

!

!

=

"
=

n

rri

n

ti#   (2) 

   
I finansiella sammanhang finns det flera begrepp som berör avkastning. Direkt avkastning, 

effektiv avkastning, förväntad avkastning samt medelavkastning är några vanliga begrepp 

som används vid resultatutvärderingar av olika placeringar.  

I analysen har formlerna för risk (formel 2), avkastning (3 &4) använts vid fondjämförelserna 

under den undersökta perioden. Generellt sett definieras avkastning, formel (3), som den 

procentuella förändringen på en placering under en viss tidsperiod. Avkastning (r it) 
definieras enligt följande uttryck31: 

 

 Avkastning r it  = 1
1
!

!Pit

Pit   (3) 

 

 Medelavkastning =r   !
=

n

ti

rit
n

1
  (4) 

där Pit uttrycker priset för tillgång i vid tidpunkt t och Pit-1 uttrycker priset för tillgången vid 

tidpunkten t-1. För medelavkastningen, formel (4),  tas hänsyn till antalet observerade värden 

under den undersökta perioden. Den summerade avkastningen under perioden dividerat med 

antalet observationer ger medelavkastningen, även kallat förväntad avkastning. 

Det är dock missvisande att grunda sin utvärdering av en placering enbart på dessa 

beräkningar för olika perioder. Därför bör en rättvis bedömning utgå ifrån placeringens 

avkastning i förhållande till dess risk. Detta görs enklast genom att ta i beaktning den 

riskjusterade avkastning32. De tre vanligaste måtten för riskjusterad avkastning är Sharpes 

kvot , Treynors index samt beräkningen av Jensens alpha. I denna studie kommer Sharpe och 

Treynor att användas. Vid utvärdering av en placerings resultat skall den överskjutande 

avkastningen i förhållande till standardavvikelsen användas, d.v.s. Sharpekvoten.  

 

                                                
30 Körner, S. (2000:42) 
31 Benninga, S. (2001:132) 
32 Modern finansiell ekonomi, (1997:219) 
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3.4.1 Sharpekvot 

 
Ett värdefullt verktyg mått vid jämförelser av olika portföljer är Sharpe-kvoten som bygger på 

CAPM. Sharpekvoten mäter den överskjutande avkastningen i förhållande till 

standardavvikelser33. Sharpe-kvoten beräknar avkastningen utöver den riskfria räntan i 

förhållande till portföljens volatilitet, definierad som standardavvikelsen34. 

En hög Sharpekvot (formel 5) indikerar ett bra förhållande mellan portföljens risk och 

avkastning och är därför att föredra. Högre kvot innebär att portföljen eller investeringen ger 

högre avkastning per riskenhet35.  

  Sharpekvot = 
!

)( rfrp "
  (5) 

Vid beräkning av Sharpekvoten divideras differensen av fondens avkastning (rp) och den 

riskfria räntan (rf) med fondens risk (σ)36. 

 

3.4.2 Treynorkvot 

Treynorkvoten är det andra riskjusterade avkastningsmåtten som används i den kommande 

analysen. Treynormåttet utarbetades av Jack Treynor på 1960-talet, närmare bestämt 1965. 

Till skillnad från Sharpekvoten tar Treynor hänsyn till marknadsrisken d.v.s. betavärdet för 

fonden37. 

Treynorkvot = 
!

)( rfrp "   (6) 

Liksom Sharpekvoten är Treynors mått ett väl erkänt mått som förekommer i de flesta 

sammanhang då portföljer skall utvärderas. Treynors mått tolkas som lutningen på en rät linje 

som kopplar samman en portfölj med den riskfria räntan rf. Eftersom fondens betavärde 

används i beräkningen kan detta tolkas som att Treynors riskjusterade mått. Det är därför 

önskvärt att erhålla en högre lutning på den räta linjen och därför också en högre Treynorkvot. 

Allmänt gäller, för Sharpe och Treynor, att ju högre kvot, desto bättre fondförvaltning38.   

 
 

                                                
33 Modern finansiell ekonomi, (1997:221) 
34 Skillius, Å. (2002: 24) 
35 Modern finansiell ekonomi, (1997:220) 
36 Skillius, Å. (2002: 24) 
37 Benninga, S. (2001: 645) 
38 Morningstar ordlista, Sharpe-kvot 
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3.5 Index  

Vid jämförelser av fonder är det vanligt att fonden jämförs med ett relevant marknadsindex. 

Ett vanligt mål hos fondförvaltare är att överträffa index. Ett lämpligt index för fonder som 

placerar på den svenska aktiemarknaden är Affärsvärldens generalindex (AFGX) som visar 

den genomsnittliga utvecklingen på Stockholmsbörsen. AFGX startades 1937 och är Sveriges 

äldsta index. Trots starten 1937 finns historiska aktiekurser som har skapats i efterhand 

tillbaka till 1901 då själva tidningen Affärsvärlden startades39.  

För fonder som placerar huvudsakligen i Europa är Morgan Stanley index MSCI Europe ett 

lämpligt val. Detta index består av ett vägt genomsnitt för sexton europeiska länders 

aktieindex. Ett index som lämpar sig för fonder med globala investeringar är MSCI World 

som är ett vägt genomsnitt av tjugotre länders akiteindex40. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
39 Affärsvärlden om AFGX 
40 Nilsson, P. (2004: 60-61) 
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4. Analys 
I analysen presenteras de resultat som framkommit av undersökningarna av fonderna. 
Analyskapitlet innehåller därför en del tabeller och diagram samt kompletterande 
kommentarer. De resultat som presenteras i detta kapitel utgör grunden för resultaten i nästa 
kapitel. 
 
 
4.1 Fonderna primära innehav 
 
När en fond utvärderas är det intressant att se hur fondförvaltarna har valt att placera 

huvuddelen av fondens innehav. Tabell 2 visar de undersökta fondernas fem största innehav. 

H&M, Ericsson, TeliaSonera och Nordea utgör de fem största innehaven hos åtminstone 

hälften av fonderna.  Hos Swedbank Robur fonderna är de fem största innehaven väldigt lika, 

Det enda som skiljer sig hos Swedbank Robur fonderna är att Swedbank Robur Talenten 

Aktiefond Mega och Swedbank Robur Ethica Sverige Global har valt att placera i SEB och 

Sandvik när Swedbank Robur Ethica Miljö Sverige och Swedbank Robur Ethica Sverige 

Mega istället placerar i TeliaSonera och Volvo. Naturligtvis skiljer sig också den procentuella 

fördelningen av varje fonds innehåll även om innehaven är snarlika. 

Nordeas etiska fond har och investerat i Ericsson, TeliaSonera och Nordea men väljer även att 

investera i Securisys och Atlascopco.  

Handelsbankens Sverige Index Etisk är en relativt nystartad fond i jämförelse med de andra 

undersökta fonderna. Trots detta påminner dess innehav om Swedbank Robur fonderna.  

När det gäller SEB fonderna skiljer sig innehavet från de tidigare fonderna. SEBs etiska 

fonder som har en europeisk placeringsinriktning har valt att investera i bland annat 

UniCredito Italiano Grp och UBI Banca. De globala fonderna hos SEB, SEB Etisk 

Globalfond Lux Utd och SEB Etisk Globalfond delar samma innehav men även här skiljer sig 

det procentuella innehavet av varje investering. För de SEB fonder som har svenska 

placeringar är de vanligaste placeringarna H&M, Nordea och Ericsson, i likhet med de andra 

fonderna som placerar på den svenska marknaden.  
 

 

 
Tabelll 2: Fonderna största innehav 
 
Fond Fem största innehav 
 
 
Nordea Etiskt Urval 

Ericsson 
TeliaSonera 
Nordea 
Securisys 
Atlascopco 
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Handelsbanken Sverige Index Etisk 

Ericsson  
Nordea  
Volvo  
Sandvik 
H&M  

 
 
Swedbank Robur Talenten Aktiefond Mega 

H&M  
Ericsson 
Nordea  
SEB 
Sandvik 

 
 
Swedbank Robur Ethica Sverige Global 

H&M 
Ericsson 
Nordea 
SEB 
Sanvik 

 
 
Swedbank Robur Ethica Sverige Mega 

H&M 
Ericsson 
TeliaSonera 
Nordea 
Volvo 

 
 
Swedbank Robur Ethica Miljö Sverige 

H&M 
Ericsson 
TeliaSonera 
Nordea 
Volvo 

 
 
SEB Cancerfonden 

TOTAL 
E.ON 
Intralot 
UBI Banca 
Banco Bilbao Vizcaya  

 
 
SEB Etisk Europafond Lux Ack 

TOTAL 
E.ON 
UBI Banca 
UniCredito Italiano Grp 
Banco Bilbao Vizcaya 

 
 
SEB Etisk Globalfond 

Pfizer Inc. 
ING Groep 
Occidental Petroleum 
Barclays 
BT Grp 

 
 
SEB Östersjöfond 

Nokia 
Ericsson 
H&M 
Nordea 
Novo nordisk 

 
 
SEB Etisk Globalfond Lux Utd 

Pfizer Inc. 
ING Groep 
Occidental Petroleum 
Barclays 
BT Grp 

 
 
SEB Etisk Sverigefond Lux Utd 

H&M 
Ericsson  
Nordea  
TeliaSonera 
SEB 

Källor: Finansinspektionen, Swedbanks hemsida samt Morningstar 
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4.2 Kvantitativa beräkningar 
 
4.2.2 Risk och Förväntad avkastning 
 
En beräkning som utfördes på fonderna är beräkningen av fondernas medelavkastning. Denna 

kan tolkas som placerarens förväntade avkastning, dvs. den avkastning som investeraren 

förväntar sig vid en framtid placering med samma placeringshorisont. Denna beräknades 

genom att ta ett genomsnitt på fondens månatliga avkastningar. Undersökningsperioden är 

densamma som tidigare (2002-12 till 2007-10). Tabell 3 visar samtliga fonders förväntade 

avkastning och den totala risken förknippad med placeringen. Risken mätt som 

standardavvikelse mäter den genomsnittliga avvikelsen från fondens genomsnittliga 

avkastningar. En högre standardavvikelse innebär därför en större avvikelse från fondens 

avkastningar. Vid uppgångar, dvs. positiva avkastningar medför en högre standardavvikelse 

att avkastningen blir högre än väntat samtidigt som en nedgång innebär att förlusten blir större 

än väntat.  

 
Tabell 3. Sammanställning av fondernas risk och förväntad avkastning 
Fond Standardavvikelse Förväntad 

avkastning 
Nordea Etisk Urval 0.0427 0.0151 
Handelsbanken Sverige Index Etisk 0.0427 0.0163 
SEB Cancerfonden 0.0124 0.0126 
SEB Etisk Europafond Lux Ack 0.0132 0.0134 
SEB Etisk Globalfond 0.0057 0.0058 
SEB Östersjöfonden 0.0158 0.0160 
SEB Etisk Globalfond Lux Utd 0.0060 0.0061 
SEB Etisk Sverigefond Lux Utd 0.0154 0.0154 
Swedbank Robur Ethica Miljö Sverige 0.0157 0.0160 
Swedbank Robur Ethica Sverige Mega 0.0197 0.0201 
Swedbank Robur Ethica Sverige Global 0.0119 0.0121 
Swedbank Robur Talenten Aktiefond Mega 0.0131 0.0133 
 

Den förväntade avkastningen är inte uttryckt i procent vilket gör att Nordeas etiska fond har 

en förväntad avkastning på 0.0151. I procent motsvarar detta en förväntning på 1.51 procent. 

Högst förväntad avkastning finns hos Swedbanks Ethica Sverige Mega fond på 2,0 procent. 

För resterande fonder ligger förväntningar mellan 1,2 procent och 1,6 procent. Den lägsta 

förväntade avkastning som ligger på mindre än 0 procent återfinns hos de etiska fonder med 

global inriktning. När det gäller standardavvikelsen är denna högst för Nordea och 

Handelsbankens etiska fonder. Lägst avvikelser finns hos globalfonderna som dessvärre även 

uppvisade minst förväntad avkastning. En högre standardavvikelse kan dels betraktas som 

både positivt och negativt beroende på placerarens riskaversion. En högre avvikelse kan i 
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bästa fall ge placeraren en högre avkastning men även en större förlust vid kursnedgångar. 

För en placerare som efterfrågar en låg standardavvikelse är de globala fonderna kanske ett 

lämpligare val än resterande fonder. 

 

4.2.3 Sharpekvot 

Vid undersökning av Sharpekvoten för samtliga fonder beräknades först den genomsnittliga 

procentuella månadsavkastningen (ri) om denna fanns angivet på dagsbasis. Därefter 

sammanställdes den genomsnittliga procentuella avkastningen för den riskfria placeringen (rf) 

för varje månad under undersökningsperioden. Med dessa resultat beräknades sedan 

differensen mellan fondens genomsnittliga avkastning och den riskfria placeringen. Denna 

differensberäkning utgjorde grunden för Sharpeberäkningen. Genom att göra en 

medelvärdesberäkning av differenserna och sedan en standardavvikelseberäkning för dessa 

kunde Sharpekvoten fås fram. Samtliga Sharpekvoter för respektive fond finns sammanställt i 

tabell 4. Löptiden är densamma för samtliga fonder med undantag för Handelsbankens 

Sverige Index Etisk som startades 2005. Undersökningsperioden för denna fond är därför 

mycket kortare än för resterande fonder. Resultatet för denna fondberäkning kan därför inte 

tolkas på samma sätt som för de andra fonderna.  

 

Tabell 4: Sharpekvoter för samtliga fonder från 2002-12 till 2007-10, med undantag för 
Handelsbanken. 
 
Fond Inriktning Standard 

avvikelse 
Sharpe 
kvot 

Swedbank Robur Ethica Miljö Sverige Sverige 0.0408 0.3409 
Swedbank Robur Ethica Sverige Mega Sverige 0.0387 0.4655 
Swedbank Robur Ethica Sverige Global Europa 0.0352 0.2860 
Swedbank Robur Talenten aktiefond Europa 0.0363 0.3099 
SEB Cancerfond Europa 0.0305 0.3443 
SEB Etisk Europafond Lux Ack Europa 0.0297 0.3813 
SEB Etisk Globalfond Globalt 0.0307 0.1231 
SEB Östersjöfond Sverige 0.0314 0.4445 
SEB Etisk Globalfond Lux Utd Globalt 0.0299 0.1350 
SEB Etisk Sverige Lux Utd Sverige 0.0338 0.4025 
Nordea Etisk Urval Sverige 0.1223 0.2424 
*Handelsbanken Sverige Index Etisk Sverige 0.0428 0.3192 
Det nämndes tidigare att en högre Sharpekvot är önskvärt ur investerarens perspektiv. En 

högre kvot tydde på bättre fondförvaltning och per definition en högre avkastning per 

riskenhet. I ljuset av detta är det tydligt att fonder som uppvisat högst Sharpekvot är 

Swedbank Robur Ethica Sverige Mega (Sharpe 0.46) och SEB Östersjöfonden (Sharpe 0.44).  

En rangordning av Sharpekvoterna finns i tabell 5. 
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Tabell 5: Rangordning av Sharpekvoter 
 
Rangordning Fond Sharpekvot 
1 Swedbank Robur Ethica Sverige Mega 0,4655 
2 SEB Östersjöfond 0,4445 
3 SEB Etisk Sverige Lux Utd 0,4025 
4 SEB Etisk Europafond Lux Ack 0,3813 
5 SEB Cancerfond 0,3443 
6 Swedbank Robur Ethica Miljö Sverige 0,3409 
7 Handelsbanken Sverige Index Etisk 0,3192 
8 Swedbank Robur Talenten aktiefond 0,3099 
9 Swedbank Robur Ethica Sverige Global 0,2860 
10 Nordea Etisk Urval 0,2424 
11 SEB Etisk Globalfond Lux Utd 0,1350 
12 SEB Etisk Globalfond 0,1231 
 
Swedbank Robur Ethica Sverige Mega fonden uppvisar högst Sharpekvot. Därefter uppvisar 

fyra SEB fonder höga Sharpekvoter. Sämst Sharpekvot presterar SEBs Etiska Globalfonder.  

 
4.2.4 Treynorkvot 
 

För att få fram Treynors riskjusterade mått beräknades först den procentuella avkastningen för 

samtliga index. För fonder med placeringar inom Sverige och Norden användes AFGX, 

europeiska placeringar jämfördes med Morgan Stanleys europeiska index (MSCI Europe) och 

fonder med globala placeringar jämfördes med Morgan Stanleys världsindex (MSCI World).  

Förutom detta krävs betavärdet för varje fond. Detta är per definition lutningen på den räta 

linjen som sammanfogar den procentuella avkastningen för fonden med dess 

marknadsindex41. Denna beräkning utfördes i excel med funktion slope som returnerar 

lutningen av en linjär regressionslinje genom givna punkter.  

Eftersom Treynormåttet är ett mått som tar hänsyn till marknadsrisken är det även här 

önskvärt med en hög kvot.  En redogörelse av Treynorkvot samt betavärdet för varje fond 

finns sammanställt i tabell 6. 

 

 

 

 

 

 
                                                
41 Benninga, S. (2001:157) 
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Tabell 6: Treynorkvoter för samtliga fonder från 2002-12 till 2007-10,  
med undantag för Handelsbanken 
 
Fond Index 

 
Beta Treynor 

kvot 
Swedbank Robur Ethica Miljö Sverige AFGX 0.1569 0.0887 
Swedbank Robur Ethica Sverige Mega AFGX 0.1263 0.1424 
Swedbank Robur Ethica Sverige Global MSEurope 0.0470 0.2141 
Swedbank Robur Talenten aktiefond MSEurope 0.0456 0.2468 
Medelvärdesberäkning av Swedbank resultat  0.0939 0,1730 
SEB Cancerfond MSEurope 0.1242 0.0846 
SEB Etisk Europafond Lux Ack MSEurope 0.1483 0.0764 
SEB Etisk Globalfond MSWorld 0.0674 0.0560 
SEB Östersjöfond AFGX 0.1624 0.0860 
SEB Etisk Globalfond Lux Utd MSWorld 0.0908 0.0444 
SEB Etisk Sverige Lux Utd AFGX 0.1852 0.0736 

Medelvärdesberäkning av SEB resultat  0,1297 0,0701 
Nordea Etisk Urval AFGX 0.1167 0.2540 
    
*Handelsbanken Sverige Index Etisk AFGX 0.1346 0.1016 
 
Slutsatserna som kan dra vid bedömning av Treynorkvoterna är att Nordeas etiska fond den 

fond som uppvisat högst Treynorkvot.  Nordeas fond jämfördes med AFGX eftersom fonden 

investerar huvudsakligen på den svenska marknaden. På andra och tredje plats i tabell 4 hittar 

man Swedbank fonder som placerar på den europeiska marknaden. Efter dessa, finnes fyra 

fonder som också placerar på den svenska marknaden. Lägst Treynorkvot återfanns bland de 

fonder som placerar globalt.   
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4.3 Grafiska tolkningar 
 
I kommande avsnitt kommer de resultat som har framkommit att illustreras i följande 

diagram. Diagrammen som visas illustrerar fondernas avkastning i förhållande till varandra 

och fondernas avkastning i förhållande till respektive marknadsindex. Diagrammen gäller för 

SEB och Swedbank Robur eftersom de flesta fonderna i denna undersökning finns hos dessa 

storbanker. 

 
4.3.1 SEB 
 
Det första diagrammet som visas är en sammanställning av de etiska fonderna hos SEB. Det 

som kan konstateras är att fondernas utveckling följer varandra. Som tidigare noterat innehar 

fonderna ungefär samma sammansättning av primära innehav. Detta är anledningen till att 

fondernas utveckling inte skiljer sig så mycket från varandra.  

 
Diagram 1. SEB fondernas avkastning under perioden 2002-12 tom  2007-10. 
 

 
 

Ytterligare ett sätt att illustrera fondernas utveckling är att plotta dessa i förhållande till ett 

index. För globala placeringar har Morgan Stanleys världsindex använts vilket visas i diagram 

2. När det gäller SEBs globala fonder, SEB Etisk Globalfond och SEB Etisk Globalfond Lux 

Utd, verkar dessa ligga under Morgan Stanleys världsmarknadsindex. Indexet presterar i så 

fall bättre än dessa fonder under undersökningstiden från 2002/12 tom 2007/10. Man kan 

även dra slutsatsen att dessa fonder följer indexet men presterar sämre. De enda gångerna som 

fonderna överstiger MSCI World är mellan dec 2004 och dec 2005 där två höga toppar kan 

noteras i fondernas avkastningskurvor. Slutsatserna är att även om marknadsindexet presterar 



 
27 

 
 
 

bättre än fonderna är dessa inte nödvändigtvis sämre investeringar, utan dessa följer både upp 

och nergångarna.  

Diagram 2. Jämförelse mellan SEBs fonder och MSCI World. 

 
 

Samma procedur och jämförelse gjordes även för SEBs etiska fonder med europeiska 

placeringar och då användes Morgan Stanleys europeiska index. I denna undersökning har 

SEBs Cancerfond och Etiska Europafond Lux Utd jämförts, resultat visas i diagram 3.  

Här kan följande slutsatser dras: att fonderna presterat en högre avkastning jämfört med 

marknaden mellan vid undersökningens början 2002/12. Från mitten av 2003 verkar 

marknaden generera högst avkastning förutom vid slutet på 2003 då bägge fonder toppar 

marknaden. För resten av löptiden följer fonderna varandra väldigt väl och är i princip 

oskiljbara i sin utveckling. Men det kan också noteras att Cancerfonden har något högre 

avkastning än SEBs Etisk Europafond Lux Ack när dessa stiger och något lägre avkastning 

när dessa är som lägst Från dec 2006 är det enkelt att dra slutsatsen att marknadsindexet har 

överstigit fondernas avkastning.  

 

Diagram 3. Jämförelse mellan SEBs fonder och MSCI Europe  
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Slutligen, jämfördes även de fonder hos SEB som inriktar sig på den svenska marknaden. 

Som bekant uppvisade SEBs Östersjöfond både högre Sharpekvot och Treynorkvot vilket kan 

ses i diagrammet. 

Diagram 4.  Jämförelse mellan SEBs fonder och AFGX 

 
 

Även här ser det ut som att marknadsindexet lyckas skapa högre avkastning än fonderna. Av 

fonderna är det Östersjöfonden som genererar högst avkastning. I likhet med de andra 

diagrammen kan även ses hur fonderna följer marknaden i både upp och nergångarna.  
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4.3.2 Swedbank Robur 
 
Det första diagrammet som visas är en sammanställning av Swedbank Robur fonderna. 

Diagrammet illustrerar fondernas avkastningsutveckling under perioden 2002/12 - 2007/10.  

Den fonden som presterat högst Sharpekvot är Swedbanks Ethica Sverige Mega fond vilket 

kan ses i diagram 5. Eftersom fondernas primära innehav inte skiljer så mycket fonderna 

emellan följer även fondernas avkastningskurvor varandra.  

 
Diagram 5. Swedbank Robur fondernas avkastning 
 

 
 
 
Resultatet blir tydligare när fonderna jämförs med lämpligt index.  Diagram 6 visar 

fondjämförelsen mellan Ethica Miljö Sverige, Ethica Sverige  Mega och marknadsindexet 

AFGX. Vid  Sharpe och Treynor beräkningarna visade det sig att av dessa två fonder var det 

Ethica Sverige Mega som hade högst Sharpekvot och högst Treynorkvot. När det gäller 

fondinnehållet är fondernas primära innehav identiska förutom när det gäller den procentuell 

fördelningen av innehavet. 

 
Diagram 6. Swedbank Robur fondjämförelse med AFGX 
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Diagram 7 illustrerar fondjämförelsen för Swedbanks etiska fonder med europeisk 

placeringsinriktning. Indexet som har använts vid jämförelsen är återigen Morgan Stanleys 

europeiska index. När det gäller att tolka detta diagram kan en återkoppling till Sharpe- och 

Treynorkvoterna vara lämpligt. För dessa fonder uppvisade Talenten Aktiefond Mega en 

marginellt högre Sharpe och Treynorkvot. Eftersom skillnaderna inte är så stora kan detta 

vara svårt att urskilja i diagrammet. Överlag presterar marknaden bättre än dessa två fonder. 

 
Diagram 7. Fondjämförelse med MSCI Europe  
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5. Resultat och sammanfattning 
Detta avslutande kapitel syftar främst till att besvara de frågor som ställdes i det första 
kapitlet. Svaren som presenteras här grundar sig på de slutsatser som framkommit under 
analysen. Detta följs av en kort slutdiskussion och där även en sammanfattning av studien 
som helhet.  
 

5.1 Frågor och svar 

Analysen i föregående kapitel gav en helhetsbild av de beräkningar som har utförts vid 

fondernas prestationsutvärderingar. I detta avsnitt kommer konkreta svar att ges på de frågor 

som ställdes i kapitel 1.4.  

 

Vilka fonder har lyckats generera bäst riskjusterad avkastning och kan därför anses ha varit 

en bättre investering under undersökningsperioden? 

Bäst riskjusterad avkastning har Swedbank Robur skapat i Swedbank Robur Ethica Sverige 

Mega fonden. Hos SEB har Cancerfonden förvaltats på bästa sätt och har därför högst 

riskjusterad avkastning. Överlag presterar SEB fonderna bättre i termer av riskjusterad 

avkastning med undantag för Ethica Sverige Mega fonden som förvaltas av Swedbank Robur.  

Om även marknadsrisk (Treynorkvot) undersöks kan även Nordeas etiska fond och Swedbank 

Robur Talenten Aktiefond Mega anses vara välförvaltade fonder. Utav de fonder som 

undersöktes anses ovannämnda fonder ha presterat bäst riskjusterad avkastning. Dessa kan 

därför anses vara bättre fonder att investerar i. 

 

Skiljer sig etiska fonder som placerar globalt från etiska fonder som placerar i Sverige när 

det gäller förväntad avkastning? 

De globala fonder som har undersökts förvaltas båda av SEB, nämligen Etisk Globalfond 

samt Etisk Globalfond Lux Utd. När det gäller rangordningen av Sharpe och Treynor 

kvoterna uppvisade dessa två fonder lägst kvoter i bägge kategorierna. Det verkar onekligen 

svårare att förvalta globala fonder. När det gäller placerarens förväntade avkastning skiljer sig 

inte denna avsevärt mycket mellan dessa två globala fonder. SEBs Etisk Globalfonds 

förväntade avkastning ligger på 0.5 procent samtidigt som Etisk Globalfond Lux Utds 

förväntade avkastning ligger på 0.6 procent. Eftersom den förväntade avkastning i grunden är 

en medelvärdesberäkning baserad på historiska observationer reflekterar den förväntade 

avkastningen även fondernas tidigare utveckling. Jämförs dessa globalfonder med fonder som 

placerar på den svenska marknaden presterar de med svensk placeringsinriktning mycket 

bättre. Den förväntade avkastningen för dessa fonder ligger på 2 procent som mest. Ur ett 
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investeringsperspektiv vore det klokast att välja fonder med högre förväntad avkastning 

eftersom dessa bygger på historiska observationer om fondens utveckling och skulle 

utvecklingen fortsätta på samma vis bör dessa fonder prestera bättre även i framtiden. 

 

Vilka slutsatser kan dras om framtida prestationsförmåga hos dessa fonder? 

Det är svårt att dra slutsatser om fondernas framtida utveckling då tidigare utveckling inte ger 

någon garanti för framtida utveckling. Däremot kan det spekuleras i ämnet vilket är 

vägledande för placerare.  Den utveckling som SEBs etiska fonder har genomgått kan 

förväntas fortsätta, dvs. SEBs etiska fonder som har förvaltats väl kan antas fortsätta på 

samma vis. Som placerare intresserad av SEBs fonder skulle samtliga alternativ vara bra val, 

förutom SEBs globala fonder som inte har presterat lika bra i termer avkastning per riskenhet.  

Swedbanks etiska fonder verkar alla ha förvaltats på ett bra sätt, både de europeiska och de 

svenskinriktade. Dessa kan därför antas fortsätta på samma vis även i framtiden.  

Nordeas etiska fond har en förväntad avkastning på 1,5 procent och förväntas försätta på 

samma sätt som tidigare. Handelsbankens fond är den yngsta fonden i undersökningen med 

start 2005 och därför är dess framtida förväntade avkastning baserad på färre historiska 

observationer. Detta kan ju påverka placerarnas framtida förväntningar men än så länge ligger 

förväntningarna på 1.6 procent med en standardavvikelse på 4 procent. Denna avvikelse är 

störst bland de undersökta fonderna vilket kan också tolkas som att fonden har en större 

potential att ”överraska” i en positiv bemärkelse. Placerare med lägre risktolerans bör satsa på 

andra fonder som är förknippade med en lägre risknivå.  

 
5.2 Sammanfattning 
 
Som fondsparare är diversifiering en viktig komponent i alla portföljer. Denna diversifiering 

kan gälla fondinnehav, placeringsinriktningar och löptider. Gemensamt för alla fonder är att 

dessa strävar efter att överträffa marknadsindex, detta gäller även för etiska fonder. Hos de 

fonder som har undersökts i denna undersökning har alla fonder åtminstone följt 

marknadsindex utvecklingen. I vissa fall har en del banker lyckats skapa en god relation 

mellan fondens avkastning och risk och kan därför anses ha presterat bäst i relation till 

resterande fonder. De fonder som förvaltats särskilt väl i denna undersökning är Ethica 

Sverige Mega fonden hos Swedbank samt Cancerfonden hos SEB. Även Nordeas etiska fond 

och Swedbanks Talenten Aktiefonden Mega fond har visat goda resultat. 
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