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”Man tjänar pengar därför att man är tvungen, och förmögenhet är uppenbarligen inte det 

goda vi eftersträvar, ty den är endast till nytta och tjänar något annat ändamål” 

- Artistoteles från ”Den nikomachiska etiken” 
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Abstract 

This paper examines what affects the demand for five Swedish ethical funds between the 

years 1997-2007. The purpose of this study is to examine if there is a relation between fund 

value and other values than just financial. This study examines if the number of conflicts in 

the world and the media’s coverage of the climate change debate could have an impact on the 

demand for ethical fund.  

A multiple linear regression shows that we don’t have a significant result from the examined 

variables except for household wealth. The regression results indicate that only household 

wealth is significant to explain the demand for ethical funds. It’s interesting to see that risk 

premium isn’t significant for the decision to invest in the ethical funds we studied. The study 

shows that statics inferens cannot be used to show these correlations for conflict and climate. 

Keywords: Ethical funds, econometrics, finance theory, time series, fund demand. 
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Förkortningar 

 SRI - Social Responsible Investment – refererar till investerare som har tagit i åtanke 

både sociala och miljömässiga aspekter i sina investeringsbeslut. 

 CSR - Corporate Social Responsibility refererar till ett företags sociala och 

miljömässiga ansvar. Det finns ingen exakt definition för CSR men ett företag skall 

utifrån sina egna möjligheter arbeta för att öka deras positiva påverkan på samhället 

och minska den negativa. 

 Riskjusterad avkastning - Eller sharpe-kvot är ett mått på värdeförändringen i 

förhållande till risken i en fond. Detta kan beräknas genom att ta fondens avkastning 

minus den riskfria räntan delat med fondens risk.  

 CAPM - Capital Asset Pricing modellen är en ekonomis modell för att värdera aktier, 

värdepapper, derivata och/eller tillgångar genom att titta på relationen mellan risk och 

förväntad avkastning. 

 Direktavkastning - Innebär en utdelning i förhållande till kursen. En utdelning på 5 

kr vid en kurs på 100 kr innebär en direktavkastning på 5 procent. 

 APT - Arbitrage Pricing Theory- Är en ekonomisk modell likt CAPM för att värdera 

framförallt aktier genom att titta på relationen mellan förväntad risk och avkastning. 

Denna teori bygger på dock på andra antaganden.  

 UCDP - Uppsala Conflict Data Program mäter antalet konflikter i världen enligt 

definitionen att fler än 25 personer har dött på ett år mellan två stridande parter. 
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1 Inledning 

I detta kapitel ges en introduktion till ämnet, problemformulering, frågeställning, samt 

tidigare forskning. 

1.1 Bakgrund 

Intresset för etiska fonder har på senare år ökat. Det kan vi inte minst se av hur många ny 

etiska fonder som startats upp sedan början på 2000-talet. Klimatdebatten har även fått mer 

och mer uppmärksamhet i nyhetsmedia. Definitionen av en etisk fond är bland annat att 

förvaltaren undviker placeringar i branscher rörande handel med vapen, tobak, alkohol och 

porr. Det finns dock ingen exakt definition av en etisk fond. De vanligaste formerna är avstå-

fonder, bäst-i-klassen-fonder, ideella fonder och miljöteknikfonder. 

En av förklaringarna till framväxten av ”Socially Responsible Investment” (SRI) kan spåras 

till tiden efter andra världskriget då efterkrigstidens höga ekonomiska tillväxt ledde till ökat 

välstånd och högre utbildningsnivå. Tiden efter andra världskriget präglades av en våg av 

konflikter och miljökatastrofer, vilket ledde till ett ifrågasättande av investeringar i bland 

annat vapenindustrin, Sydafrika och kärnkraftsenergi (Skillius, 2002, s. 4 f.). En annan viktig 

faktor för framväxten av SRI var skiftet i ägande som gick från ett individuellt till ett mer 

institutionellt ägande. Industrins ägare bestod inte längre bara av välbärgade individer utan nu 

även av institutionella investerare såsom pensionsfonder och försäkringsbolag. Denna 

utveckling gjorde att ägande blev mer folkligt förankrat. 

I början på 1990-talet introducerades begreppet etiska fonder i Sverige. Termen används för 

de fonder som investerar efter speciella placeringsmål och inte enbart skänker en del av 

fondens avkastning till välgörenhet. (Lundeberg & Westholm, 2006, s. 23) 

1.2 Syfte och frågeställning  

Tidigare studier och uppsatser rörande etiska fonder och Social Responsible Investment (SRI) 

har huvudsakligen studerat skillnaden i avkastning mellan etiska och konventionella fonder.  

Europa har studier visat att SRI fonder har genererat en lägre avkastning än 

marknadsportsföljeindex (Renneborg, Ted Horst, & Zhang, 2008). Detta faktum tyder på att 

på att det är andra motiv än rent pekuniära som styr investeringsbeslutet. Tänkbara orsaker är 

att investeraren känner ett moraliskt och etiskt ansvar. Enligt klassiskt finansiell teori bestäms 
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fond- eller aktieefterfrågan av avkastning och risk. De finansiella teorierna kan inte förklara 

hur människors värderingar och moral kan spela in vid investeringsvalet. Kan externa 

händelser och förändringar i omvärlden påverka hur pengar investeras? Denna undersökning 

syftar därtill att se om väpnande konflikter och klimatförändringen har gjort att de etiska 

placeringarna har ökat. Frågan vi vill besvara är om den ökade etiska fondefterfrågan kan 

förklaras på grund av en ökad massmedial uppmärksamhet kring klimatfrågan och om antalet 

konflikter i världen gjort placerare mer benägna att investera etiskt. 

Frågeställningen som ställs upp i denna uppsats är därav följande: 

Finns det ett samband mellan investerares benägenhet att investera etiskt och 

klimatförändringarna samt antalet konflikter i världen? 

Det finns idag ingen utarbetad modell för att kunna mäta investeringsbeslut som tar hänsyn 

till mer än bara risk och avkastning.  

”Admittedly, there is no evidence in the existing finance literature to suggest that investors 

pay attention to attributes unrelated to performance.” (Bollen, 2007). 

1.3 Avgränsning 

På grund av uppsatsen tidbegränsning och tidsåtgång för insamlade av information kommer 

endast fem fonder att undersökas. Undersökningens data är insamlade under åren 1997 till 

2007. 

Vi väljer att använda Bancos Human-, Norden- och Etisk Miljöfond
1
, SEB Globala Etiska 

fond och AktieAnsvar Sverige. Dessa fonder är valda utifrån deras etiska inriktning och 

tillgänglighet av information. Bancos fonder väljs för att de arbetar aktivt med såkallad 

positiv screening
2
. AktieAnsvar väljs för att det är Sveriges äldsta fondbolag. SEB fonden har 

valts för att den i nuläget (2008) har den största fondförmögenheten. Kriteriet har varit att 

fonden måste ha existerat i mer än tio år. Vi väljer tio år eftersom stickprovet annars blir för 

litet vilket skulle leda till en ökad osäkerhet av undersökningen.  De flesta etiska fonderna i 

Sverige har startats under mitten av nittiotalet eller tidigt tjugohundra. Utifrån de kriterier som 

vi satt upp för fonderna har urvalet till dessa stannat vid fem stycken. 

                                                 

1
 Fram till år 2003 hette den Miljöfonden Sverige. 

2
 Se kapitel Fonder - avsnitt Screening. 
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1.4 Metod 

En regressionsanalys utförs, där används data för fondförmögenhet som beroende variabel. 

Aggregerad hushållsförmögenhet, riskpremie (avkastning minus reporänta), antalet konflikter 

och kvantifiering av klimatdebatten används som oberoende variabler. Alla data kommer 

användas på kvartalsbasis mellan åren 1997 till 2007. 
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2 Teori och tidigare forskning 

Här beskrivs de teorier som anknyts dels till de traditionella finansiella kapitalteorierna samt 

nyare forskning kring SRI. 

2.1 Grundläggande kapitalteorier 

Benämns här som de teorier som endast bygger på antaganden om att investerare har 

finansiella preferenser. Kapitalteorierna har gemensamt att de alla bygger på antaganden om 

att rationella investerare vill optimera sin nytta. Nytta för investeraren är utifrån 

kapitalteorierna avkastning. För att förstå varför dessa antagande görs, ges en kort genomgång 

av dessa teorier. 

2.1.1 Optimal portföljsvalsteori 

Vid valet av endast två aktier tar investeraren hänsyn till förväntad avkastning och 

volatiliteten
3
. Utifrån dessa faktorer gör investeraren sitt val beroende på sina preferenser av 

risktagande.  

Figur 1: Illustration CAPM 

 

Grafen illustrerar den effektiva fronten. Bakom kapitalmarknadslinjen finns alla möjliga 

aktieposter. Investerarens val beror på vilken form av riskaversionen denna person har. Längs 

med den effektiva fronten görs det optimala investeringsvalet. Investeraren vill i de flesta fall 

diversifiera sin portfölj i någon form av riskfri investering som till exempel statsskuldsväxlar. 

När kombinationen av vanlig och riskfria investering kan göras, kan vi hitta den optimala 

portföljen (Berk & DeMarco, 2007, s. 335-348). 

                                                 

3
 Volatiliteten benämns även som risken eller investeringens betavärde. 
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2.1.2 CAPM – Capital Asset Pricing Model 

För att välja den optimala portföljen måste placeraren känna till förväntad avkastning, 

volatiliteten och korrelationen mellan investeringarna. Dessa data är svåra att förutsäga. Ett 

försöka att prognostisera den förväntade avkastningen kan göras med bland annat CAPM. För 

att CAPM ska hålla fordras tre antaganden om investerarens beteende. 

 Investerare kan köpa och sälja alla värdepapper på en marknad med fri konkurrens, 

utan skatter eller transaktionskostnader, och de kan låna och låna ut till den riskfria 

räntan. 

 Investeraren väljer bara att hålla portföljer som ligger längs med den effektiva fronten 

det vill säga placeraren väljer den högsta avkastningen till den lägsta volatiliteten. 

 Investerare har homogena uppfattningar om förväntad avkastning, volatiliteten, och 

korrelation för värdepapperna 

Denna modell använder marknadsportföljen
4
 som optimal portfölj för alla riskinvesteringar. 

Om antagandena håller är det kapitalmarknadslinjen
5
 som visar den optimala portföljen när 

den tangerar den effektiva fronten. Kapitalmarknadslinjen figurerar på samma sätt som bilden 

ovan visar. (Berk & DeMarco, 2007, s. 363 ff.)  

2.1.3 APT- Arbitrage Pricing Theory6 

Denna teori bygger likt CAPM på en linjär relation mellan avkastning och risk. Skillnaden är 

APT bygger på andra antaganden. Stephen Ross som utvecklade teorin tänker sig att det är 

avsaknaden av arbitrage affärer som ger det linjära förhållandet mellan avkastning och risk. 

Om investerare hittar en portfölj som ger en positiv avkastning genom att inte använda något 

eget initialt nettokapital kommer alla investerare söka detta tillfälle tills dess att jämvikt 

uppnåtts och arbitrage möjligheten har försvunnit (Levy & Gunthorpe, 1999, s. 345 f.) 

2.2 SRI - Social Responsible Investing teorier 

Över de senaste decennierna har intresset för SRI och hållbara placeringar växt snabbt. 

Forskningen kring begreppet SRI är relativt nytt. En central fråga kring dessa studier är om 

det finns andra kriterier än bara rent finansiella som påverkar investeraren. Om investerare får 

                                                 

4
 Marknadsportföljen är hela marknadens samlande volatilitet och förväntade avkastning. 

5
 Även kallad CML – Capital Market Line, effektiva fronten. 

6
 Brukar även refereras till som Multi-factor modell. 
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en icke-finansiella nytta genom att investera i SRI-fonder eller i företag med hög ”Corporate 

Social Resposibility” (CSR) standard bryr de sig mindre om finansiella värden än vanliga 

konventionella investerare (Renneboog, Ter Horts, & Zhang, 2007). 

2.2.1 Marknadspsykologi 

På den finansiella marknaden agerar individer. Hur dessa individer agerar kan skilja sig från 

individ till individ. Tydligt är att de kan påverka varandra och kan agera som grupp. Detta 

medför en del implikationer till kapitalteorierna som en bygger på antaganden om att 

investerare agerar rationellt. Antaganden för de finansiella teorierna säger att investerare 

agerar som en homogen grupp och att de alltid kommer att välja den optimala portföljen 

utifrån den effektiva fronten. Detta är många gånger inte helt sant. Vilket kan förklaras med 

hur psykologin bakom marknaden fungerar. 

Att människor inte handlar rationellt i alla situationer är ett välkänt fenomen. Människor kan 

agera irrationellt och på emotionella beslutsgrunder. Individen tar ofta rationella beslut men 

om individen består av en grupp så kan det uppstå ett flockbeteende. Människor i grupp har en 

större sannolikhet att genera ett ”felaktigt” beteende eller beslut. Det finns tre grundläggande 

förutsättningar för att flockbeteende kan återses på de finansiella marknaderna. Alla aktörer 

på finansmarknaden har samma mål – att tjäna pengar. De kan känna igen och känna 

samhörighet med kollegor. Själva beslutet att köpa eller sälja kan ha mer eller mindre 

emotionella effekter på placeraren då det uppstår situationer som kan känna tecknas av oro, 

nervositet, panik eller glädje, eufori (Gyllenram, 2001, s. 94 f, 106). Att investerare kan agera 

utifrån ett gruppbeteende visar att det kan ta beslut som inte har en rationell grund. Värden 

som känslor kan då spela in vi investeringsbeslutet. Enligt Gyllenram så tar inte alla placerare 

sina beslut på rationella grunder.  

I motsats till tidigare ekonomisk teori argumenterar Starr & Bollen för att människor inte bara 

agerar efter att maximera sin egen nytta utan tar hänsyn till deras egna handlingar och vilka 

effekter det får för andras välfärd. De menar att människor kan agerar efter hänsyn till en 

norm av rättvisa istället för sin egen nytta.  

2.2.2 Etiska och konventionella pennigflöden  

Bollen utförde (2007) en studie om SRI-fonders penningflöden. Bollens studie är gjord i USA 

och visar att volatiliteten av penningflöden är lägre bland SRI-fonder jämfört med 

konventionella. Denna undersökning visar att investerare i etiska fonder är mindre benägna att 
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flytta sina investeringar jämfört med andra. Studien visar också att SRI-fonderna är mindre 

känsliga för negativt avkastning och är mer känsliga vid positiv avkastning. 

Renneboog, Ter Horst, och Zhang (2006) visar att en hög form av screening
7
 attraherar 

snabbare penningflöden än fonder med lägre form av screening. Intressant att tillägga är att 

SRI-fonderna är mindre känsliga när det kommer till förvaltningsavgifter och andra avgifter 

än konventionella. Placerarna i SRI fonder är alltså mindre känsliga för högre avgifter.  

En rapport från Social Investment Forum (SIF) visar att det under de första nio månaderna av 

2001 skedde en 94-procentig minskning av penninginflödena i alla USA:s samlade fonder. 

Under samma tidsperiod minskade penninginflödet med 54 procent i alla etiska fonder i USA 

(Social Investment Forum, 2001). Detta tyder på att de etiska placerarna inte följer det 

konventionella investerarnas beslutsmönster. 

Forskningen är inte entydig om SRI ger lägre avkastning än konventionella investeringar. I 

USA och Storbritannien finns det lite bevis på för att den risk-justerade avkastning ger lägre 

avkastning för etiska placeringar (Bauer, Koedijk, & Otten, 2004). I Europa och Sydost-Asien 

tyder resultaten på att SRI-investeringarna presterar lägre än marknadsportföljindex 

(Renneborg, Ted Horst, & Zhang, 2008). 

2.2.3 Investerarens beteende 

En undersökning av investerarens beteende för aktiefonder har Capon, Fitszimons och Prince 

(1996) genomfört. De undersökte vilka kriterier som kan tänkas ligga till grund för 

placerarens investeringsbeslut. Placerarna fick på en skala mellan 1 till 5 avgöra om olika 

kriterier låg till grund för deras investeringsbeslut.  Där fem var det högsta värdet som visar 

att detta kriterium stämmer med deras beslut.  Avkastningshistorik för fonden fick 4,62 på 

skalan medan samhällsnytta/välgörenhetsarbete fick 1,09 på skalan. Studien är gjord på 

vanliga aktiefonder och särskiljer inte etiska och konventionella fonder. 

Bollen (2007) hävdar att investerare kan ha ”multi-attribute” nyttofunktioner som inte bara 

baseras på risk och avkastning vid ett optimalt val av investering. Personliga och sociala 

värden kan också spela in, menar Bollen. Han argumenterar för att SRI-fonder kan ge extra 

nytta till investeraren, i form av värden som inte kan mätas. 

                                                 

7
 Screening är den form av etisk policy som fonden kan tänkas ha, hög screening implicerar en hög form av etisk 

ansvarstagande. 
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SRI har blivit mer och mer efterfrågat vilket kan härledas från en ökad förståelse bland 

investerare och regeringar världen över, för sociala och miljömässiga aspekter. På senare år 

har också den globala uppvärmningen ökat trycket på, framför allt västerländska regeringar att 

införa regleringsramverk för att främja SRI (Renneboog, Ter Horts, & Zhang, 2007). 
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3 Fonder 

I detta kapitel redogörs vilka kriterier som finns för etiska fonder och en närmare beskrivning 

av fonderna. 

3.1 Screening 

Fonder kan undvika att investera i ett visst företag på grund av deras verksamhet inte följer 

utsatta etiska kriterier, alternativt välja ut ett visst företag att investera i för att företaget 

föregår med gott exempel. Denna process kallas screening. Fondförvaltare kan försöka 

påverka företag genom dialog. Det finns olika typer av screening där negativ screening utgör 

den vanligaste formen.  

Negativ screening innebär att fonder undviker att investera i ett företag som har en 

verksamhet som inte följer fondens uppställda riktlinjer. Dessa riktlinjer gäller ofta 

vapenindustrin, tobak, alkohol och pornografi. Fonden placeringskriterium ställer villkor på 

vilka förhållanden som produktionen har skett under. Vid negativ screening undviks företag 

där diskriminering förekommer på grund av ras, kön eller där det förekommer barn och 

tvångsarbete, förbud mot organisationsrätt, regler för minimilöner etc. 

Positiv screening innebär att fonden gör det omvända det vill säga de väljer ut företag som har 

en affärsidé som stämmer överens med uppsatta kriterier. Till exempel att miljöteknikfonder 

köper aktier i vindkraftsföretag (Skillius, 2002). Positiv screening kan även innefatta att 

fonden väljer ut företag som är framstående i till exempel arbete mot diskriminering och 

bristfälliga arbetsvillkor.  

3.1.1 Gränsdragning 

Fonder har olika gränsdragningar gällande etiska kriterier. Vissa fonder har nolltolerans 

medan andra tillåter att en viss del av ett företags verksamhet utgörs av till exempel 

vapenindustrin. Ett vanligt mått är att högst tio procent av företagets verksamhet får komma 

från t.ex. försäljning av tobak, alkohol eller vapenindustrin (Lundeberg & Westholm, 2006). 

Tillgänglighet till information är ofta ett problem för etiska fonder och tillförlitligheten till 

den informationen. Frågor kring etiska kriterier är alltid känsliga och det är inte en 

självklarhet att företagen är villiga att dela med sig av denna information. I USA och Europa 

finns det informationsbyråer som kartlägger företags etik- och miljöpolitik. Etiska fonder kan 

hyra dessa tjänster. I andra länder är informationsbyråer ofta beroende av 
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gräsrotsorganisationer för mänskliga rättigheter och miljö för att tillhandahålla denna 

information (Skillius, 2002). 

3.2 Aktieansvar Sverige  

Sverigefonden är en etisk fond som startades 1992. Fonden placerar i företag som finns 

noterade på Stockholmsbörsen. Det är en aktivt förvaltad aktiefond. Valet av aktier väljs med 

hänsyn till de aktier som är lågt värderade gentemot risk och avkastning. Aktieansvar har en 

etisk inriktning och använder sig av negativ screening. De investerar inte i bolag som i sin tur 

har mer än tio procent av sin totala omsättning investerad i tobak, alkohol, försvar, spel eller 

distribution av pornografi. Förvaltningsavgiften för fonden är 1,40 % (Aktieansvar, 2008). 

3.3  Banco Humanfond 

Banco Humanfond startades 1990. Fonden är en etisk bred aktiefond som investerar 

huvudsakligen i Sverige men även utomlands. Fonden får högst investera tio procent 

utomlands. Alla Bancos fonder använder sig av ansvarsfulla placeringar. Detta innebär att 

företagen Banco investerar i måste ta ansvar för miljö och arbetsvillkor.  Kraven omfattar 

bland annat företagens ansvar för mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, och miljö. Fonden 

avstår från att placera i företag som har sin huvudsakliga verksamhet inom vapen-, alkohol-, 

tobaks- och porrindustrierna (Banco, 2008). Humanfonden har även en ideell inriktning då två 

procent av fondens förmögenhet årligen delas ut till anslutna ideella organisationer.  

Fondförvaltningsavgiften är 1,70 procent (Banco, 2007). 

3.4 Banco Svensk Miljö  

Banco Svensk Miljö startades 1994. Fonden har en etisk miljöinriktning och väljer företag 

med positiv screening. Fonden placerar i företag som förväntas bli vinnare i ett framtida 

miljöanpassat samhälle. Detta ger inte lika stor möjlighet att sprida sina risker så fonden har 

en högre risk. Urvalet för fonden sker efter de företag som rankas i topp enligt Bancos 

utvärderingsmodell. Banco får sin information om hur företag sköter sitt miljöansvar av 

Innovest
8
. Innovest är ett företag som analyserar andra företags miljöpåverkan (Innovest, 

2009). Dessutom bidrar fonden ideellt med en del av din fondförmögenhet till 

miljöorganisationer som är ansluten till fonden.  Förvaltningsavgiften för fonden är 1,70 

procent (Banco, 2007). 

                                                 

8
 www.innovestgroup.com 
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3.5 Banco Etisk Norden 

Banco Etisk Norden startades 1987. Fonden är en bred aktiefond som framförallt placerar i 

Norden. Banco Etisk Norden följer samma kriterier gällande ansvarsfulla investeringar som 

Banco Humanfond. På grund av deras specifika placeringsinriktning mot den nordiska 

aktiemarknaden har fonden en högre riskfaktor jämfört med Bancos andra fonder. 

Förvaltningsavgiften är på 1,70 procent (Banco, 2007). 

3.6 SEB Etisk Global 

SEB Etisk global startades 1991 och är en global aktiefond. SEB använder sig av negativ 

screening vid investeringsbeslut. Fonden investerar inte i företag som har mer än fem procent 

av sin verksamhet i branscherna vapen, alkohol, tobak och pornografi. GES Investment 

Sverige
9
, en oberoende etikkonsult utför på uppdrag av SEB en undersökning av de företag 

som fonden valt att investera i. Företag utesluts från fonden om de inte uppfyller de kriterier 

som är uppsatta för fonden, inom mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö, korruption och 

vapen. Fonden är global och därmed kan placerarna sprida sina risker över stora marknader 

och därför har denna fond en lägre risk än många andra fonder. Den totala 

förvaltningskostnaden är 1,50 procent (SEB, 2008). 

                                                 

9
 www.ges-invest.com 
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4 Modell 

Här går vi igenom regressionsmodellernas uppbyggnad. Vilka variabler som finns med och 

varför. 

4.1 Beroende variabel 

Är den variabel som vi vill förklara med hjälp av de oberoende variablerna. Variationen i den 

beroendevariabeln ska förklaras med variation i de oberoende variablerna. 

4.1.1 Fondförmögenhet 

Vi använder statistik för fondförmögenhet på årsbasis. Observationer blir dock för få för att 

använda i en regression, eftersom övrig data är på kvartalsbasis kommer vi att interpolera med 

”Net Asset Value” (NAV) värden. NAV står för nettoandelsvärde. NAV-värdet fås genom att 

dela marknadsvärdet på fondens tillgångar efter avdrag för förvaltningskostnader som gjorts 

på marknadsvärdet. NAV-värdena är beställda för de specifika fonderna genom Fondbolagens 

Föreningen
10

 som i sin tur har beställt informationen från NAV Center
11

, som är central där 

NAV-värdena rapporteras in dagligen (Fondbolagens Förening, 2008). 

Skattningen med NAV interpolering görs med följande formel: 

𝐴0 ∗ 𝑁𝐴𝑉1(1 +
𝑁𝐴𝑉1 − 𝑁𝐴𝑉0

𝑁𝐴𝑉0
) = 𝐴1 

𝐴0 = Fondförmögenhet föregående år 

𝐴1 = Fondförmögenhet följande år 

𝑁𝐴𝑉0 = Nettoandelsvärde föregående kvartal 

𝑁𝐴𝑉1 = Nettoandelsvärde följande kvartal 

Interpoleringen med NAV görs av två anledningar. Det finns ingen fullständig data på 

kvartalsbasis från fondbolagen samt för att få bort trenden i förmögenhetsvariabel som annars 

skulle finnas vid en enkel linjär skattning. Genom att interpolera med NAV-värdena får vi 

mer varierade värden på fondförmögenheten och därmed blir skattning mer realistiskt. 

                                                 

10
 www.fondbolagen.se 

11
 www.navcenter.se 
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Fondefterfrågan kommer att replikeras som fondförmögenhet, eftersom fondförmögenhet 

visar hur mycket pengar som har investerats i fonden.  

4.2 Oberoende variabler 

Det är dessa variabler som ska förklara den beroende variabelns variation i 

regressionsmodellen. 

4.2.1 Hushållens förmögenhet 

Regressionen testar för hushållens aggregerade förmögenhet. Statistiken hämtas från 

Statistiska centralbyrån
12

 (SCB).  Denna variabel visar hur mycket Sveriges samlade 

befolkning har i förmögenhet. 

4.2.2 Avkastning  

För att ta fram en variabel för avkastning används NAV-värdet genom följande formel: 

(𝑁𝐴𝑉1 −  𝑁𝐴𝑉0 )/ 𝑁𝐴𝑉0 = 𝐵1 

𝐵1 = Avkastning i procent 

𝑁𝐴𝑉0 = Nettoandelsvärde förgående kvartal 

𝑁𝐴𝑉1 = Nettoandelsvärde följande kvartal 

NAV-värdet visar hur mycket marknadsvärdet förändrats utifrån fondandelar. Förändringen 

av NAV dividerat med NAV ger den procentuella förändringen, vilket med andra ord är den 

procentuella avkastningen. 

4.2.3 Reporäntan 

Vi testar även om Riksbankens styrränta kan påverka fondefterfrågan. Reporäntans data är 

inhämta på kvartalsbasis vid ett specifikt datum i slutet på varje kvartal. Ju högre räntan är 

desto lägre benägenhet att placera i investeringar med låg risk om dessa ger samma eller 

ungefär samma avkastning som räntan. Reporäntan kan därmed tänkas ha en negativ påverkan 

på fondförmögenhet, på så vis går räntan upp så går fondförmögenheten ner, eftersom de 

riskfria placeringarna blir mer lönsamma (Riksbanken, 2009).  

                                                 

12
 www.scb.se 
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4.2.4 Klimat 

Variabeln är tänkt att spegla vilken påverkan förändringar i klimatet kan ha på investerarens 

beteende. Idén bakom variabeln är att negativa förändringar i klimatet kan påverka 

investerares beteende mot ett mer etiskt tankesätt. Det vill säga att de hellre investerar i etiska 

fonder med till exempel miljöinriktning. Klimatvariabeln hade gått att kvantifiera och mäta på 

flera olika sätt med till exempel medeltemperatur på jorden eller olika utsläpp. Media behövs 

för att denna information skall nå ut och kunna påverka tänkbara investerare. Media 

kvantifierar alla dessa tänkbara faktorer. För att få en kvantitativ variabel av klimatet används 

tidningsmedia. Ett antal sökord väljs ut och delas in i kvartal och i kronologisk ordning efter 

när de är skrivna. Vid sökandet av artiklar som berör klimatdebatten har följande sökord 

används; klimatdebatt* klimatförändring*, klimatforskning*, global* uppvärmning*, 

sternrapport*, växthuseffekt*, utsläppsrätt*. Alla ord är sökt med trunkeringar
13

 och är 

hämtade från Retriever Research
14

 samt Presstext
15

. 

De tidningar som väljs är Dagens Nyheter (DN), Svenska Dagbladet (SvD), Aftonbladet, 

Expressen och Dagens Industri (DI). DN och SvD väljs eftersom de är Sveriges största 

morgontidningar och Aftonbladet och Expressen eftersom de är de största kvällstidningar. 

Dagens Industri (DI) tas med för att DI är den största finanstidningen i Sverige. Motiveringen 

av tidningsurvalet är gjort för att få med en så bred läskrets som möjligt. Allt från 

professionella till privata investerare som kan tänkas påverkas av tidningarnas innehåll. 

Anledningen till att vi använda oss av tidningar är att 90 procent av den svenska befolkningen 

exponeras någon gång i veckan för någon slags dagspress och hela 85 procent av 

befolkningen läser någon form av morgontidning (Hadenius & Weibull, 2003, s. 401). Studier 

har även visat att textbaserad media har en större makt över människans dagordning
16

 än till 

exempel TV och radio, vilket beror på att textbaserad information behöver en större 

koncentration än visuell. Den information som läses minns vi i större utsträckning och därmed 

har den en högre dagordningseffekt (Strömbäck, 2004, s. 32).  

                                                 

13
 Trunkeringen (*) ersätter ett eller flera tecken i sökningen dvs. den ersätter den okända ändelsen som kan 

finnas. 
14

 www.mediearkivet.se 
15

 www.presstext.se 
16

 Med dagordning menas med det som medborgarna bryr sig om och ved det tycker är viktigt. Dessa preferenser 

som medborgaren tror sig har kommer ofta från att de blivit exponerad av någon in formation som de sedan 

skaffat ett sig en åsikt om.  

http://www.mediearkivet.se/
http://www.presstext.se/
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Grunden för teorin om mediernas dagordningsmakt bygger på att verkligheten är för svår att 

avgränsa och för mångskiftande för att människor skall klara av att skapa sig en sammanfattad 

bild av den.  Därför söker människan svar från media om vad som har hänt, vad som är viktigt 

och vad som kräver åsikter och handlingar.  Teorin säger att det finns ett samband mellan de 

frågor eller de samhällsproblem som får mycket uppmärksamhet i media, och mellan de 

frågor som människor anser är viktiga för sig själva eller för samhället eller de frågor som 

människor diskuterar sinsemellan. Frågor som media anser relevanta blir viktiga och 

betydelsefulla för människorna. Mediernas trovärdighet och deras ansenlighet i media har 

betydelse över hur stor makt media har över medborgarnas dagordning. Media som uppfattas 

som trovärdiga och legitim har större inflytande än medborgares dagsordning än medier som 

har lägre anseende (Strömbäck, 2004, s. 30 ff). 

4.2.5 Konflikter 

Här används Uppsala Conflict Data Program (UCDP) för att kvantifiera variabeln konflikter. 

En konflikt klassas av att det dött fler än 25 personer på ett år mellan två stridande parter 

(Uppsala Conflict Data Program, 2008). Sedan starten av mätningarna från 1946 har antalet 

konflikter i världen ökat. 1946 fanns det 17 konflikter och år 2007 är de 34. I genomsnitt har 

det funnits ungefär 30 konflikter i världen sedan mättningarna startade. Under den 

tidsperioden som vi studerar har det varit i medel funnits 35 konflikter per år. Eftersom 

konfliktdata endast kan registreras på årsbasis görs en linjär interpolation för att få fram 

kvartalsvärden. 

Tanken med denna variabel är att den ska visa om det finns ett samband mellan antal 

konflikter i världen och hur det kan tänkas påverka investerarens beslut. Ju flera krig som 

pågår i världen desto mer påtagligt blir det i människornas medvetenhet. Den mediala 

uppmärksamheten påverkar omgivningen och därmed samhällsnormerna. Ju mer påverkade 

folk blir desto större chans finns det att man tar ett aktivt val att försöka göra något. Till 

exempel genom att köpa etiska fonder som inte gör förtjänster på vapen. 

Konfliktvariabeln kan inte kvantifieras på samma sätt som klimatvariabeln eftersom 

omfattningen på sökorden skulle bli alltför omfångsrikt. Därför används Uppsala Conflict 

Data Program (UCDP) som kvantifiering för denna variabel. Inverkan på omgivning kan dock 

tänkas figurera på samma sätt som för klimatvariabeln, det vill säga att det är medias 

dagordningseffekt som styr människors perception om vad det är som är viktigt. 
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Vi är medvetna om att olika konflikter får olika uppmärksamhet beroende på hur vi kan 

relatera till den. Det kan lätt tänkas att konflikter som till exempel Irakinvasionen 2003 får 

högre genomslag än till exempel Kongokriget 1998-2003. 

4.3 Regressionsmodell 

En tidserieanalys genomförs med en logaritmisk multipel regression. Regressionen kommer 

att ge svar på om det finns ett signifikant samband mellan efterfrågan av etiska fonder och de 

oberoende variablerna.  

Hypoteserna som ställs upp är följande: 

𝐻0:𝐷𝑒𝑡 𝑓ö𝑟𝑒𝑙𝑖𝑔𝑔𝑒𝑟 𝒊𝒏𝒈𝒆𝒕 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑖𝑓𝑖𝑘𝑎𝑛𝑡 𝑠𝑎𝑚𝑏𝑎𝑛𝑑 𝑚𝑒𝑙𝑙𝑎𝑛 𝑓𝑜𝑛𝑑𝑓ö𝑟𝑚ö𝑔𝑒𝑛𝑒𝑡 𝑜𝑐 𝑑𝑒 o𝑏𝑒𝑟𝑜𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑟𝑛𝑎 

𝐻1:𝐷𝑒𝑡 𝑓ö𝑟𝑒𝑙𝑖𝑔𝑔𝑒𝑟 𝑒𝑡𝑡 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑖𝑓𝑖𝑘𝑎𝑛𝑡 𝑠𝑎𝑚𝑏𝑎𝑛𝑑 𝑚𝑒𝑙𝑙𝑎𝑛 𝑓𝑜𝑛𝑑𝑓ö𝑟𝑚ö𝑔𝑒𝑛𝑒𝑡 𝑜𝑐 𝑑𝑒 o𝑏𝑒𝑟𝑜𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑟𝑛𝑎 

Regressionen är gjort över en tioårsperiod från 1997 till 2007 och alla variabler är uppdelade 

på kvartalsbasis, vilket ger 43 observationer.  

Alla variabler utom reporäntan och fondavkastning är logaritmerade eftersom dessa variabler 

är i procentuella från början. Vi använder en logaritmisk modell för att det underlättar 

tolkning av fondefterfrågan eftersom koefficienterna då kan tolkas som semielasticitet från 

regressionsresultatet.  

Regressionen modellen ställs upp som följande: 

𝑙𝑛  𝑌 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑙𝑛 𝑥1 + 𝛽2 𝑥2 + 𝛽3 𝑥3 + 𝛽4 𝑙𝑛 𝑥4 + 𝛽5 𝑙𝑛 𝑥5 + 𝜀 

𝑌 = Fondförmögenhet för den valda fonden 

𝛽0 = Intercept 

𝑥1 = Aggregerad hushållsförmögenhet 

𝑥2 = Fondavkastning 

𝑥3 = Reporäntan 

𝑥4 = Klimat 

𝑥5 = Konflikter 

𝜀 = Slumpterm 
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De två första variablerna har enligt finansiell teori en inverkan på fondefterfrågan. Reporäntan 

påverkar bankernas räntor som sin tur påverkar investeringsbesluten. Dessa variabler fungerar 

som en referenspunkt för klimat och konfliktvariablerna. Eftersom det blir enklare att jämföra 

resultaten med flera variabler. Klimat och konfliktvariablerna motiveras med anknytning till 

teorin. 

4.4 Differentierad regressionsmodell 

Den logaritmiska modellen har problem med icke-stationäritet på grund av det finns trender i 

det beroende variablerna och i hushållsförmögenhet
17

. Implikationerna av att använda sig av 

icke-stationära variabler innebär bland annat att regressionen får missvisande 

förklaringsgrader-(R
2
), Durbin-Watson- och t-statistikor. För att eliminera icke-stationärheten 

i de beroenden variablerna görs en differentierad regressionsmodell. En differentierad modell 

innebär att man tar förändringen mellan observationerna istället för nivåerna. Det är alltså 

differenserna mellan observationerna som regression utförs på.  

Denna modell tar med riskpremie
18

 istället för avkastning och reporäntan. Eftersom 

reporäntan visade på icke-signifikant samband
19

. 

Regressionsmodellen ställs upp som följande: 

𝑙𝑛Δ 𝑌 = 𝛽0 + 𝛽1𝑙𝑛Δ𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + 𝛽3𝑙𝑛Δ𝑋3 + 𝛽4𝑙𝑛Δ𝑋4 + 𝜀 

𝑌 = Fondförmögenhet för den valda fonden 

𝛽0 = Intercept 

𝑥1 = Aggregerad hushållsförmögenhet 

𝑥2 = Riskpremie 

𝑥3 = Klimat 

𝑥4 = Konflikter 

𝜀 = Slumpterm 

                                                 

17
 Se avsnitt – Data.  

18
 Riskpremie fås genom att ta avkastningen minus riskfri räntan (reporäntan). 

19
 Se Appendix –Regressionsresultat från den logaritmiska modellen. 
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Riskpremie variabeln är inte differentierad eftersom den är stationär
20

. I denna modell är det 

procentuellaförändringen av fondförmögenhet som ska förklaras med de oberoende 

variablerna. Det blir i denna modell svårt att tolka resultatet från regressionen eftersom 

riktningskoefficienterna inte längre får en adekvat tillämpning. Vi tolkar istället riktningarna i 

koefficienterna. Det vill säga om de har negativ eller positiv inverkan på den beroende 

variabeln. Genom en differentiering undviks statistiska problem men kommer till kostnad av 

ett tolkningsproblem då ekonomisk teori oftast är formulerad i termer av nivåer snarare än 

differenser. I ekonomisk teori studeras ofta det långsiktiga sambandet mellan variablerna 

vilket gör det svårt att anknyta tolkningen av regressionen till teorin (Englund, Persson, & 

Teräsvirta, 2003).  

                                                 

20
 Se avsnitt appendix – Stationärhet. 
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5 Data 

I detta kapitel redovisar vi deskriptiv och grafisk data för alla fonder och de oberoende 

variablerna. 

5.1 Deskriptiv data för alla variabler 

Tabell 1: Deskriptiv sammanställning för alla variabler 

 Medelvärde Max Min Std. avvikelse 

Fondförmögenhet Aktieansvar 7.35E+08 1.31E+09 2.34E+08 2.34E+08 

Fondförmögenhet Banco Human 1998781 3307918 1065270 552059 

Fondförmögenhet Banco Miljö 1.26E+08 2.09E+08 68856170 36909029 

Fondförmögenhet Banco Norden 7.69E+08 1.19E+09 4.25E+08 2.16E+08 

Fondförmögenhet SEB 4.72E+08 7.21E+08 2.79E+08 1.28E+08 

Riskpremium Aktieansvar -1.59 22.08 -33.76 11.56 

Riskpremium Banco Human -0.80 32.71 -30.34 13.56 

Riskpremium Banco Miljö -0.94 47.22 -30.72 13.88 

Riskpremium Banco Norden -0.946 35.30 -27.20 13.02 

Riskpremium SEB -3.43 13.79 -25.46 9.27 

Hushållsförmögenhet 3582933 5276280 2333765 833405 

Reporänta 3.19 4.35 1.500 0.93 

Klimat 96.09 512.00 16.00 130.50 

Konflikt 35.10 41.00 29.00 3.75 

Data i denna tabell är från de variablerna som varken är loggade eller differentierade. 

5.2 Grafisk redovisning av de sex variablerna 

Fondförmögenheten för alla fem fonder följer ett liknande mönster från perioden 1997 till 

2007. Vi ser en kraftig uppgång från 1997 till 2000. Raset som visas är IT-bubblan. IT-

bubblan drog med hela börsen ner. De etiska fonderna påverkades också av krasch. I mitten 
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på 2002 börjar börsen vända. Det som sedan följer är en stark uppgång bortsett från en liten 

nedgång 2006, framtill 2007 då finanskrisen slår till som vi ser början på i diagrammen. 

Diagrammen visar med hänsyn till ovanstående information att interpolering med NAV- 

värden ger en bra skattning. Diagrammen visar att det inte finns någon trend i den oberoende 

variabeln förutom i Aktieansvar och SEB. Aktieansvar har en positiv trend medan SEB har en 

negativ.  

Figur 2: Grafisk data för alla variabler  

 

För de fem fonderna visas fondförmögenheten för respektive fond i kronor från 1997 till 

2007. Räntan visas i procentuell förändring. Klimat och konflikter visas i antal. Alla data är 

under samma tidsperiod. 

Grafen för aggregerande hushållsförmögenheten visar hur många procent som 

hushållsförmögenheten ha ökat under tidsperioden. Grafen visar en positiv trend med endast 

några få trendbrott i samband med IT-kraschen.  
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Reporäntan följer ungefär börsens utveckling trots det kan vi se att finns en laggad effekt 

eftersom ränta är ett ekonomiskt instrument som påverkar ekonomin med beslut som fattas i 

efterhand. Vid en jämförelse med fondförmögenheten ser man en samvariation med en 

eftersläpande effekt med ett par år på reporäntan. 

Linjediagrammet för variabeln konflikter visar antal konflikter över tidsperioden 1997 till 

2007. Av grafen kan vi utläsa att antalet konflikter har minskat framtill slutet av 2003 där det 

sedan tilltagit. Att antalet konflikter i världen har börjat öka är på grund av att de resultatrika 

förhandlingsåtgärder som på bedrevs på 1990-talet inte längre genomförs med samma kraft 

och effektivitet. Dagens konflikter är mycket mer utdragna, menar Peter Wallensteen, 

Professor i Freds- och konflikts vetenskap (Waara, 2007).  

Grafen för klimatet variabeln hur många nya artiklar, som handlar om klimatdebatten, som 

har uppkommit under den studerade tidsperioden. Vi ser att det finns en stadig uppgång efter 

2006. Det kan förklaras med att klimatdebatten kom igång på allvar efter Sir Nicholas Stern 

rapport The Economics of Climate Change – the stern review som kom i oktober samma år, 

även kallad Stern-rapporten.  

Figur 3: Grafisk data över riskpremium och avkastning 



- 22 - 

 

 

Diagrammen med avkastningen för fonderna. De fem fondernas avkastning visar på ett tydligt 

likartad mönster mellan de fem fonderna. Detta beror på att fonderna har diversifierade 

aktieportföljer. Fonderna handlar med likvärdiga företag därmed blir den sammanvägda 

avkastningen ungefär lika stor för de fem fonderna.  

Diagrammen för riskpremium uppvisar ett liknande mönster med avkastningsgraferna för 

varje enskild fond fast med lägre volatilitet.  

5.3 Grafisk redovisning av de sex logdifferentierade variablerna.  

Figur 4: Grafisk data över fondförmögenhet, konflikter och klimat 
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I x-axeln visas den procentuella förändringen för alla variabler, över den valda tidsperioden. 

Vi kan se att de loggdifferentierade variabler är stationära eftersom de saknar både trend och 

säsonger. Ljung-Box Q testet visar att dessa variabler är stationära och uppfyller villkoret om 

att residualerna är oberoende och har identiskt fördelning. Det finns sex stycken antaganden 

som behöver göras för att få en optimal regressionsmodell. Dessa återfinns punktade i 

appendix.   
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6 Resultat 

Regressionens resultat och förklaring till denna. 

6.1 Regressionsresultat logdiffertierad modell 

Här används Newey-West estimatorn för att korrigera för autokorrelation och 

heteroskedasticitet.  

Tabell 2: Jämförelser mellan koefficientestimat och standardfel för differentierad modell 

 Aktieansvar Banco 

human 

Banco Miljö Banco Norden SEB etiska 

Aggregerad 

hushållsförmögenhet 

2.981284*** 

(0.268674) 

3.634806*** 

(0.282584) 

2.926711*** 

(0.399664) 

3.210912*** 

(0.259303) 

1.789702*** 

(0.393868) 

Riskpremium 

-0.000154 

(0.000615) 

-8.28E-05 

(0.000490) 

0.001459*** 

(0.000444) 

0.000524 

(0.000498) 

0.002103*** 

(0.000747) 

Klimat 

-0.026786 

(0.030971) 

-0.042928 

(0.027108) 

-0.001555 

(0.030684) 

-0.022242 

(0.030170) 

-0.018699 

(0.011885) 

Konflikter 

-0.440121 

(0.329784) 

-0.539459 

(0.364303) 

-0.569355 

(0.409980) 

-0.238775 

(0.389309) 

-0.343065 

(0.254059) 

Intercept 

-0.030589*** 

(0.005914) 

-0.053862*** 

(0.008440) 

-0.038785*** 

(0.007349) 

-0.044356*** 

(0.008656) 

-0.039383*** 

(0.012320) 

R
2
-justerad 0.867357 0.905140 0.830543 0.861062 0.778282 

***=signifikant på 1% -nivån, **=signifikant på 5%-nivån, *=signifikant på 10% -nivån. Här redovisas 

riktningskoeffcienterna och standardavvikelserna i parentes. 

6.1.1 Logdifferentierad regressionsmodell 

På grund av att variablerna är logdifferentierade är det svårt att tolka koefficienterna. Vi tolkar 

istället riktningen på koefficienterna och om variablerna är signifikanta. Aggregerad 

hushållsförmögenhet är signifikant på en procentig nivå för alla fonder. Riktningen på 

koefficienterna är alla positiva vilket innebär att en ökning i hushållsförmögenheten ökar 
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fondförmögenheten. Riskpremie är signifikant för Banco Miljö och SEB etiska på en procents 

nivå. Riktningen på koefficienterna är positiva för de signifikanta fonderna. Tolkningen blir 

därmed om riskpremium ökar, ökar även fondförmögenheten. Konflikt och klimatvariablerna 

ger ingen signifikans. Det har till följd därav ingen påverkan på fondförmögenheten. 
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7 Analys 

Här analyseras regressionsresultaten mer ingående. Förklaringar till resultaten och tänkbara 

anledningar till dessa ges. 

Hushållsförmögenheten har gett en tydlig signifikans vilket i sig inte är ett oväntat resultat 

eftersom ju mer pengar hushållen har desto mer kan de investera. Vi har därmed visat att 

hushållsförmögenhet har en signifikant inverkan på den etiska fondförmögenheten för de 

utvalda fonderna.  

Riskpremie variabeln uppvisar ett skiftande resultat. Vi kan utifrån regressionsresultatet tolka 

att denna variabel har en signifikant påverkan på förändringen i fondförmögenheten i två av 

fem fall. Att den inte har blivit signifikant i tre av fem fall kan tyda på att den inte har någon 

inverkan på fondförmögenheten. Vilket stödjer Bollen (2007) studie som visat att etiska 

placeringar tar mindre hänsyn avkastning. Vi får dock en stark signifikans på en procent nivå, 

i de två av fallen. Vi får därmed vara försiktiga i tolkningen av denna variabel.  

Att klimatdebatten har påverkat fondförmögenheten och därmed fondefterfrågan kan inte 

bevisas med statistisk inferens. Det har inte funnit något signifikant samband och riktningarna 

på koefficienterna har visat på ett negativ riktningen vilket är det motsatta än vad som 

förväntats. Därmed styrks att det inte finns ett positivt samband mellan fondförmögenhet och 

klimatfrågan. 

Konfliktvariabeln har också visat på ett icke-signifikant samband. Det finns därmed inget 

statistiskt säkerställt samband mellan antalet konflikter och fondförmögenhet.  
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8 Avslutning 

I detta kapitel redogörs resultaten i undersökningen, kritik till undersökning samt förslag på 

vidare forskning. 

8.1 Slutdiskussion 

Denna undersökning har syftat till att hitta oberoende variabler som kan förklara 

fondefterfrågan för ett antal utvalda etiska fonder. Vi har visat att aggregerad 

hushållsförmögenhet har ett starkt samband med den etiska fondförmögenheten för de fem 

fonderna. Huruvida riskpremium har en påverkan på fondförmögenhet kan vi inte dra några 

generella slutsatser om. Vi har visat med statistik inferens att det inte finns ett samband för 

antalet konflikter och klimatdebatten i fråga om fondförmögenhet. Denna undersöknings syfte 

har varit att visa om det finns ett samband finns mellan klimat-, konfliktvariablerna och 

fondefterfrågan, vilket svaret är – nej. 

8.2 Förslag till vidare forskning 

Ett annat sätt hitta faktorer för vad som styr den etiska fondefterfrågan skulle vara att med 

enkäter fråga varför placerare väljer att investerare i sådana fonder. Exempelviss skulle frågor 

kunna behandla om det finns andra faktorer än de rent pekuniära som kan påverka 

investeringsbeslutet i de etiska fonderna. Det skulle också vara intressant att jämföra med 

USA som har en längre tradition av etiska fonder än Sverige. En större kvantitativ 

undersökning som ser till riskpremies inverkan på fondförmögenhet för SRI-fonder jämfört 

med konventionella fonder skulle också vara intresserade för att säkerställa sambandet detta 

samband som vi har sett en tendens av i denna undersökning. 
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10 Appendix  

Antaganden för den multipla regressionsmodellen 

Det finns sex antaganden för den multipla regressionsmodellen som bör vara uppfyllda för att 

få en optimal regression. 

Antagandet 1. Den beroende variabeln Y ska kunna skrivas som en linjär funktion, med ett 

intercept, ett antal förklarande variabler xi och en slumpterm εi.  

𝑌𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1 + 𝜀𝑖 

Antagande 2. Slumptermen ska ha ett förväntat värde som är lika med noll. Vilket innebär att 

felen som görs kring regressionslinjen ska vara helt slumpmässiga. 

𝐸 𝑒𝑖 = 0 

Antagande 3. Slumptermens ska vara homoskedelastisk det vill säga den ska ha samma 

varians för alla observationer. 

𝑉𝑎𝑟 𝑒𝑖 = 𝜎2 

Antagande 4. Det ska inte finnas någon autokorrelation mellan slumptermens observerade 

värden det vill säga alla slumptermens observerade värden ska vara helt slumpmässiga. 

𝐶𝑜𝑣 𝑒𝑖 , 𝑒𝑗  = 0 𝑜𝑚 𝑖 ≠ 𝑗 

Antagande 5. De oberoende variablerna på xi ska inte vara slumpmässiga och anta minst två 

värden. 

Antagande 6. Slumptermen har en normalfördelning, som definieras enligt följande; 

𝑒𝑖~𝑁(0, 𝜎2) 

Regressionsresultat för den logaritmiska modellen 

Tabell 3: Jämförelser mellan koefficientestimat och standardfel för loggad modell 

 Aktieansvar 
Banco 

Human 
Banco Miljö Banco Norden 

SEB global 

ethical 
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(log) Aggregerad 

hushållsförmögenhet 

1.676374*** 

(0,099011) 

1.554594*** 

(0,227053) 

1.469391*** 

(0,189516) 

1.656822*** 

(0,154600) 

0.619263*** 

(0,124209) 

Avkastning 

0.003014*** 

(0,00633) 

0.002639** 

(0,001136) 

0.003125** 

(0,001008) 

0.002230* 

(0,001177) 

0.003429** 

(0,001307) 

Reporänta 

0.046504*** 

(0,012794) 

0.014936 

(0,024323) 

0.031157 

(0,029351) 

0.0021282 

(0,023178) 

0.034605 

(0,022632) 

(log) Klimat 

-0.025964*** 

(0,017533) 

-0.083900** 

(0,039214) 

-0.001631 

(0,031878) 

-0.074921** 

(0,027587) 

-0.065856 

(0,024912) 

(log) Konflikter 

1.051838*** 

(0,165435) 

2.763956*** 

(0,0370555) 

1.870629*** 

(0,390157) 

2.584684*** 

(0,312046) 

2.764315*** 

(0,286612) 

Intercept 

672388*** 

(1,881160) 

-18.48679*** 

(4,224182) 

-10.27485 

(3,676891) 

-13.49390*** 

(3,026981) 

0.940680 

(2,4725585) 

R
2
-justerad 0.974190 0.873998 0.890546 0.901259 0.907113 

***=signifikant på 1% -nivån, **=signifikant på 5%-nivån, *=signifikant på 10% -nivån. Här redovisas 

riktningskoeffcienterna och standardavvikelserna i parentes. 

 

Heteroskedasticitet test 

För att det tredje antagandet ska vara uppfyllt krävs att slumptermen ska vara homoskedastisk. 

Om inte slumptermen ei har samma varians föreligger heteroskedasticitet. Vid 

heteroskedasticitet kommer residualspridningen att öka om Y ökar. Residualernas spridning 

får inte uppvisa ett systematiskt mönster. Om så är fallet innebär det att OLS-estimatorn inte 

längre är ett optimal estimat och inferensen blir därmed missvisande. Det finns då en bättre 

estimator att hitta. Om slumtermen ei har samma varians för alla observationer på i
21

 så 

föreligger homoskedasticitet.   

Hypoteserna för testet ställs upp som följande: 

                                                 

21
 i refereras till alla observationer.. 
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𝐻0: 𝐻𝑒𝑡𝑒𝑟𝑜𝑠𝑘𝑒𝑑𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡 

𝐻1: 𝐻𝑜𝑚𝑜𝑠𝑘𝑒𝑑𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡 

Vid ett p-värde på mer än 0,05 procent kan inte nollhypotesen förkastas och det innebär att 

heteroskedasticitet kan föreligga. För att korrigera för heteroskedasticiteten görs ett Newey-

West test. Detta estimat tar hänsyn till och korrigerar för variabler som kan lida av 

heteroskedasticitet och autokorrelation. 

Test av autokorrelation 

För att det fjärde antagandet ska gälla måste feltermerna vara helt slumpmässiga. Det får med 

andra ord inte finnas någon autokorrelation mellan feltermerna. Med autokorrelation menas 

att observationerna inte är oberoende utan att det kan finnas ett spår av kovarians mellan två 

eller flera oberoende variabler. Om modellen lider av autokorrelation kommer modellen att 

drabbas av samma negativa effekter som vid heteroskedasticitet. Autokorrelation är ett vanligt 

problem vid tidseriedata. Det finns tre vanliga tester för autokorrelation, dessa är Durbin-

Watson test, LM test och OLS-residulernas variation över tid. Vi gör ett LM (Lagrange 

multiplier)test eftersom det testet ger en mer korrekt inferens när stickprovet är tillräckligt 

stort det vill säga att det är större 30.  

Hypoteserna ställs upp på följande sätt: 

𝐻0: 𝜌 = 0 𝑚𝑜𝑡 𝐻1: 𝜌 ≠ 0 

Nollhypotesen säger att det inte föreligger någon autokorrelation om ρ är lika med noll. 

Mothypotesen säger därmed att det föreligger autokorrelation om ρ inte lika med noll.  

Om modellen visar sig lida autokorrelation åtgärdas det med ett Newey-West test, som 

korrigerar för detta. 

OLS test 

En skattning av en multipel regressions baseras generellt på OLS (Ordinary Least Squares) 

eller minstakvadratmetoden. OLS-etimatet ger oss den minsta kvadrerade avståndet för 

residualen för det verkliga värdet på Y och de oberoende variablerna. Vid en första körning av 
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OLS-estimatet gav oss ett Durbin-Watson
22

 värden nära ett, vilket tyder på positiv 

autokorrelation. Durbin-Watson testet generar ett värde mellan noll och fyra. Ligger värdet 

nära två tyder det på att inte finns någon risk för autokorrelation. Om värdet ligger över och 

nära fyra tyder det på negativ autokorrelation och vice versa vid ett värde under två. Vi 

misstänker även att modellen kan lida av heteroskedasticitet av samma anledning. 

Test av stationärhet 

För att få en korrekt inferens är det önskvärt att tidserierna i en modell är stationära. 

Definitionen av stationärhet är att slumptermen ska vara stationär detta innebär att dess 

medelvärde och varians är konstat över tid. Om en variabel skulle vara icke-stationär skulle 

det kunna innebära att modellen får missvisande R
2
, Durbin Watson-test och t-test. Om två 

eller flera variabler följer en trend över tid kan det innebära vi får höga förklaringsgrader och 

signifikanta tester men dessa resultat går inte att använda och kallas även nonsensregression 

(Westerlund, 2005, s. 201.). 

För att undersöka om variablerna är stationära eller inte, görs Augmented Dickey-Fuller test. 

Hypotesen som testas är om variabeln γ har en enhetsrot eller inte. Nollhypotesen visar att γ 

har en enhetsrot och mothypotesen visar att den inte har det. 

 Hypoteserna ställs upp som följande: 

𝐻0: 𝛾 = 0 𝑚𝑜𝑡 𝐻1: 𝛾 < 0 

Är γ mindre än noll föreligger stationärhet och är γ lika med noll är parametern icke-stationär. 

Alla variabler utom avkastningsvariablerna tyder på icke-stationärhet. Enda sättet att korrigera 

för icke-stationära variabler är att utesluta dem eller differentiera variabeln. Resultaten från 

Augmented Dickey-Fuller
23

 testerna tyder på att alla variabler är icke-stationära förutom 

avkastningsvariablerna. Detta är dock ett vanligt problem med tidserie data. När vi tolkar 

resultatet från regression har vi i detta i åtanke och därmed drar inte så pass starka slutsatser 

som annars skulle kunna göras. 

Kointegration 

                                                 

22
 Durbin-Watson är ett statistiskt mått för att se om det finns någon autokorrelation i residualerna.  

23
 Se appendix. 
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Ett undantag från regeln om att variabler med enhetsrötter ska exkluderas från 

regressionsmodellen går att göra om variablerna visar sig vara kointegrerade. Om två 

variabler är kointegrerade innebär det att de har samma enhetsrot eller har samma 

stokastiska
24

 trend. Om variablerna har samma stokastiska trend har de då en gemensam 

komponent vilket innebär att variablerna är oberoende trots att de är icke-stationära. Om Y 

och X variablerna är icke-stationära men kointegrerade är de inte oberoende utan relaterade 

till varandra. Vi kan tolka detta som att det finns ett långsiktigt jämviktssamband. På kort sikt 

kommer X och Y inte nödvändigtvis följas åt men på lång sikt kommer det att göra det. De 

flesta variabler inom ekonometri förutsäger att det kommer att finnas en jämviktsrelation på 

lång sikt. Ett exempel på det är statens utgifter och inkomster, dessa är ofta inte i jämvikt på 

kort sikt, men förhoppningsviss är de det på lång sikt (Westerlund, 2005, s. 212). 

För att avgöra om variablerna är kointegrerade eller inte görs ett kointegrationtest. 

Hypoteserna för testet ställs enligt följande: 

𝐻0: 𝛾 = 0 𝑚𝑜𝑡 𝐻1:𝛾 < 0 

Nollhypotesen säger att Y och X inte är kointegrerade om γ är lika med noll. Vill därmed att γ 

ska vara mindre än noll för att variablerna skall vara kointegrerade. Resultaten från 

kointegrationstesten
25

 visar att vi kan på en fem procentig signifikans nivå förkasta 

nollhypotesen för högst en eller två variabler. Det innebär att Y är kointegrerade med minst 

två variabler i modellen. Därmed vet vi att modellen till viss del kommer lida av icke-

stationärhet.  

Ljung-Box Q 

Ljung-Box Q testet visar om feltermen för varje observation är oberoende och har samma 

distribution. Det vill säga feltermerna ska inte vara seriekorrelerade. Hypoteserna som ställs 

för detta test är följande: 

𝐻0: 𝐹𝑒𝑙𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛 𝑎𝑟 𝑜𝑏𝑒𝑟𝑜𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖𝑠𝑘 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 

𝐻1: 𝐹𝑒𝑙𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛 𝑎𝑟 𝑒𝑗 𝑜𝑏𝑒𝑟𝑜𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖𝑠𝑘 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 

                                                 

24
 Med stokastisk menas att någonting är slumpmässigt. 

25
 Se appendix. 


