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SAMMANDRAG 
 

En alltmer vanligare form av fondsparande utgörs av att etikfonder, ett alternativ till 

konventionellt fondsparande med möjlighet till ett socialt ansvar. Tidigare forskning 

som bedrivits är dock inte enig gällande lönsamheten av fondsparandet i etikfonder. 

Trots detta har antalet etikfonder en stabil ökningstakt i Europa samtidigt som tidigare 

forskning är dessutom oense om huruvida aktivt förvaltade etikfonder genererar en 

högre avkastning än passivt förvaltade etikfonder. Denna studie ämnar därför 

undersöka huruvida aktivt respektive passivt förvaltade etikfonder i Sverige presterar 

gentemot den svenska marknaden samt vilken förvaltningsform som genererar högst 

avkastning, samt riskjusterad avkastning, över perioden 2007 till 2014. 

Undersökningen behandlar 19 svenska etikfonder med svensk placeringshorisont 

varav 16 fonder förvaltas aktivt och 3 fonder förvaltas passivt. För att besvara syftet 

har metoder för att mäta den totala samt riskjusterade avkastningen tillämpats. 

Kvantifierbar data har hämtats från informationsbolaget Morningstar och har 

sedermera utvärderats med hjälp av en programvara tillhandahållen från MoneyMate. 

Studiens resultat påvisar att de passivt förvaltade etikfonderna tenderar att 

överprestera de aktivt förvaltade fonderna men att varken de aktivt eller passivt 

förvaltade etikfonderna lyckas överprestera gentemot marknaden, över den 

undersökta tidsperioden. 

 

Nyckelord: aktiv förvaltning, etikfonder, Jensens alfa, passiv förvaltning, Sharpe-

kvot, Social Responsible Investments, Treynor-kvot 

 

Vi vill rikta ett särskilt tack till MoneyMate och Morningstar som hjälpt oss med 

nödvändig data för vår studie. Vidare vill vi tacka vår handledare Daniel Brännström 

samt våra opponenter för hjälp, stöd och feedback. 
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1. INTRODUKTION 
 

Det inledande avsnittet ämnar presentera studiens bakgrund för läsaren. Därefter 

belyser problemformuleringen de praktiska aspekter som utgör grunden för studiens 

syfte samt den frågeställning som arbetet ämnar besvara.  
 

1.1 Inledning 

Den vanligaste sparformen i Sverige består av fondplaceringar. Enligt en rapport av 

TNS Sifo Prospera utgörs 76 % av privatpersonernas sparande i fonder och då 

framförallt aktiefonder (TNS Sifo Prospera, 2014). En aktiefond består av minst 16 

olika aktier som förvaltas av en fondförvaltare med mål att uppnå en önskad 

avkastning i relation till graden av risktagande. I utbyte tar fondförvaltaren en 

förvaltaravgift och det som lockar privatpersoner till aktiefonder som sparandeform är 

det bekvämare förfaringssättet att investera utan att sammansätta en egen 

aktieportfölj. 

 

Aktiefonder kan förvaltas aktivt, passivt eller en blandning av dessa två 

förvaltningsstrategier. För aktivt förvaltade fonder allokerar fondförvaltaren kapital 

utefter marknads- och bolagsanalyser för att identifiera undervärderade tillgångar med 

mål att uppnå en högre värdeutveckling än fondens jämförelseindex. Passiv 

fondförvaltning handlar å andra sidan om att sammansätta en diversifierad portfölj 

som ämnar uppnå en värdeutveckling i paritet med sitt jämförelseindex. 

Förvaltningsavgiften mellan dessa strategier skiljer sig åt och generellt sett förknippas 

aktivt förvaltade fonder med högre avgifter och passivt förvaltade fonder med lägre 

avgifter. Orsaken till skillnaden kan förklaras genom att passiva fonder förvaltas till 

en lägre kostnad genom att automatiseras till att följa ett jämförelseindex (Elton och 

Gruber, 2003). 

 

Svårigheten med de olika förvaltningsstrategierna är att investerare ofta saknar 

medvetenhet över aktiefondens exakta aktieinnehav. Sammansättningen kan 

omförvaltas utan förvarning och då komma att omfatta bolag som går emot 

investerarens olika etiska värderingar.  Därför har etiska fondalternativ, Socially 

Responsible Investments (SRI), med avsikt att upprätta hållbarhet och transparens 

inom fondbranschen skapats. SRI kan definieras som ett hållbart och socialt medvetet 
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sätt att investera i bolag som inte enbart söker avkastningsmaximering utan även 

socialt ansvar för investeraren (Blanchett, 2010). Enligt en undersökning från Vigeo 

har ovanstående etikfonder uppnått en stark global tillväxt de senaste åren och sett till 

de svenska etikfonderna utgör dessa 6 % av den europeiska marknaden med total 

fondförmögenhet på 71 miljarder EUR. Sett till kapitalflödet till svenska etikfonder, 

ökade det med 17 % under år 2013 (Vigeo, 2014). Haigh och Hazelton (2004) samt 

Blanchett (2010) urskiljer en kontinuerlig ökning av antalet etikfonder på den 

amerikanska, såväl som den västerländska fondmarknaden. Cowton och Sparkes 

(2004) följer upp denna ökning och påvisar att det ökade kapitalflödet till 

etikfonderna resulterat i att de har gått från att utgöra en marginalprodukt till en väl 

etablerad investeringsfilosofi som många investeringsinstitut anammat. 

 

1.2 Problemformulering 

Bogle (2005) argumenterar om huruvida det är lönsamt att investera i aktiva fonder då 

dessa, historiskt sett, omfattat högre förvaltningsavgifter än passivt förvaltade fonder. 

Den högre förvaltningsavgiften resulterar i att avgifterna decimerar avkastningen och 

således de aktivt förvaltade fondernas lönsamhet. Vidare undersöker Fama (1970, 

1991) hur den effektiva marknadshypotesen omöjliggör för aktivt förvaltade fonder 

att överprestera gentemot sitt jämförelseindex på lång sikt, då all tillgänglig 

information redan återspeglas i aktiepriset. Trots ovanstående tar fondförvaltare ut 

höga avgifter och rättfärdigar detta utifrån deras förvaltningsarbete, i form av nerlagd 

tid och transaktionskostnader.  

 

Även Sharpe (1966) undersöker i sin studie ifall det kan vara lönsamt för den enskilde 

investeraren att försöka identifiera aktier som är underprissatta och sammanställa en 

portfölj med dessa tillgångar ämnad att överprestera gentemot det valda 

jämförelseindexet.  Ovanstående är någonting inte skall vara möjligt ifall marknaden 

är effektiv då all tillgänglig information i sådana fall reflekteras i aktiepriset. Studiens 

resultat påvisar att tiden och kostnaden som investeraren måste lägga ner på att 

identifiera och tolka information inte bistår investeraren att uppnå en överavkastning. 

 

Dichtl och Drobetz (2008) behandlar hur man vid aktiv fondförvaltning kan uppnå 

kan uppnå en linjär avkastning och således överprestera jämförelseindex om 
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transaktionskostnaderna exkluderas. Även Berk (2005) undersöker 

förvaltningsavgifterna och deducerar att tidigare forskning inte kunnat påvisa en 

signifikant slutsats gällande de aktiva fondernas överprestation gentemot marknaden. 

Likväl påvisar de att transaktionskostnaderna är en bidragande faktor till decimerad 

avkastning. Även Fama och French (2010) når samma slutsats om att aktiv förvaltade 

fonder kan överprestera marknaden ifall ingen hänsyn tas till förvaltningsavgifterna.  

 

Gällande andra faktorer som kan komma att påverka fondprestation beskriver Zhou 

(2008) hur ett flertal interna informationsvariabler, som den enskilde investeraren inte 

kan ta del av, leder till svårigheter för utomstående att bedöma fondförvaltarens 

prestation. Faktorer som dock är tillgängliga och tillämpas är historisk data gällande 

avkastning samt variansen. Tillsammans används dessa faktorer för att bedöma den 

långsiktiga avkastningen samt risken hos en fond. 

 

CDA/Wiesenberger (1999), ett företag som följer marknadsrörelser på den 

amerikanska fondmarknaden, skriver i sin rapport att skillnaden mellan aktiv och 

passiv förvaltning, mätt i avkastning, är minimal. Rapporten undersöker 

fondprestation mellan åren 1978-1998 och påvisar att aktivt förvaltade fonder nått en 

genomsnittlig årlig avkastning på 15,66 % medan passivt förvaltade fonder uppnått 

15,25 %. Fonderna som undersöktes var noterade på den amerikanska fondmarknaden 

varpå jämförelseindexet S&P 500 användes som riktmärke. Vidare skriver CDA/ 

Wiesenberger att de aktivt förvaltade fonderna som investerat i bolag på inhemska 

tillväxtmarknader överpresterat marknaden under 12 av de 20 år som undersökts. 

 

Gällande etikfonder yrkar Haigh och Hazelton (2004) på att dessa presterar bra med 

hänsyn till avkastning då investeringar görs i välskötta bolag, vars pris inte avspeglar 

sig i det framtida värdet. Således borde detta leda till att etikfonder genererar högre 

framtida avkastningar. Blanchett (2010) skriver däremot att då modern portföljteori 

bygger på diversifiering begränsas etikfondernas avkastning då förvaltarna aktivt 

väljer att inte investera i branscher som anses vara oetiska. De har på så sätt färre 

möjligheter att uppnå fullständig diversifiering. Rudds (1981) undersökningar är 

förenliga med ovanstående då han menar att bristen på diversifiering decimerar 

sannolikheten att överprestera gentemot fondens jämförelseindex. 
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Vidare har det bedrivits ett stort antal studier som jämför etikfondernas prestation mot 

konventionella fonder varpå det uppstått meningsskiljaktigheter kring huruvida dessa 

kan uppnå en högre lönsamhet. Cortez et al. (2008) samt Blanchett (2010) 

argumenterar för att det inte föreligger någon skillnad i prestation mellan de båda 

fondslagen medan undersökningar av Renneboog et al. (2008) samt Adler och 

Kritzman (2008) påvisar att etikfonder inte lyckas uppnå en högre avkastning än de 

konventionella fonderna. Samtidigt finns det studier som tyder på motsatsen, 

däribland Gil-Bazo et al. (2008) samt Lyn och Zychowicz (2010) som påvisat att 

etikfonder lyckas uppnå en högre avkastning än konventionella fonder. 

 

Trots att det bedrivits forskning om huruvida etikfonder överpresterar konventionella 

fonder har inget signifikant resultat påvisats. Forskare är oeniga samtidigt som både 

antalet etikfonder och deras ingående kapitalströmmar har ökat (Vigeo 2014). 

Dessutom saknas det studier som behandlar hur passivt respektive aktivt förvaltade 

etikfonder presterar gentemot varandra. 

 

Att investera i etikfonder torde vara intressant för den enskilde investeraren som 

beaktar samhällets hållbarhet. Cowton och Sparkes (2004) påpekar att investerarnas 

ökade kapitalflöde till etikfonder kan skapa ett incitament för bolag att ytterligare 

uppmärksamma en hållbar verksamhet med anseende på ett miljömässigt och socialt 

ansvarstagande. För dessa investerare ökar således vikten av att identifiera vilken 

förvaltningsstrategi, aktivt respektive passivt förvaltade etikfonder, som genererar 

högst avkastning. 

 

1.3 Syfte 

Utifrån ovan nämnda problemformulering är syftet med denna studie att undersöka 

hur de aktivt förvaltade etikfonderna presterar jämförelsevis med passivt förvaltade 

etikfonder på den svenska marknaden gällande risk och avkastning. Vidare jämförs de 

båda fondslagens avkastning samt riskjusterad avkastning med hänsyn till 

marknadens utveckling. 

 

1.4 Frågeställning 

Mot bakgrund av det ovan nämnda kan vår forskningsfråga konkretiseras till: 
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Hur skiljer sig de aktivt förvaltade etikfonderna gällande riskjusterad avkastning i 

förhållande till de passivt förvaltade etikfonderna? 

 

För att testa vår forskningsfråga och operationalisera denna vidareutvecklar vi vår 

frågeställning enligt följande:  

 

Når de aktivt förvaltade etikfonderna en högre riskjusterad avkastning i förhållande 

till den svenska marknaden eller skall den enskilde investeraren istället investera i 

passivt förvaltade etikfonder? 
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2. TEORETISKT RAMVERK 

I detta avsnitt presenteras först ett teoretiskt ramverk för passiv respektive aktiv 

fondförvaltning för att sedan behandla etikfonder. Därefter avslutas avsnittet med en 

genomgång av den effektiva marknadshypotesen samt riskjusterande prestationsmått. 
 

2.1 Passiv förvaltning 

Den enklaste formen av passiv förvaltning är indexfonder. Fondförvaltaren för denna 

typ av fonder investerar vanligtvis utifrån en modell som baseras på ett börsindex med 

mål att efterlikna marknadsrörelser på den valda marknaden. Generellt förknippas 

indexfonder med lägre avgifter då fondförvaltaren följer strategier utifrån valt 

börsindex och behöver således allokera mindre resurser på bolags- och 

marknadsanalyser. Det valda börsindexet kan variera gällande marknadsomfånget och 

omfatta globala marknader eller ett geografiskt specificerat område såsom 

Stockholmsbörsen (Elton & Gruber, 2003). 

 

Den vanligaste förvaltningsmetoden för indexfonder grundar sig i att skapa ett urval 

av aktier som ämnar efterlikna ett marknadsindex. Då förvaltarna inte behöver 

allokera något större fokus på att ändra portföljsammansättningen kan förvaltningen 

ske mer mekaniskt och således undvika höga förvaltningskostnader. Trots att det inte 

behöver ske några ingående bolags- och marknadsanalyser bedrivs dock ett löpande 

arbete med fondförvaltningen. Det vanligaste arbetsmomentet består av att omplacera 

innehaven så att dessa överensstämmer med aktieandelarna i det skuggade indexet. 

Indexfonder måste även ta hänsyn till bolagshändelser såsom nyemissioner, 

utdelningar samt fondens kapitalflöden. Författarna lyfter fram hur den passiva 

fondens prestation påverkas av insättningar, utdelningar samt förändringar av fondens 

aktiesammansättning. Passiva fonder bibehåller dock en fast kapitalpostition genom 

att justera för eventuella förändringar i kapitalet. Detta resulterar i att fonden har ett 

beta-värde som ligger något under 1 i förhållande till sitt jämförelseindex. 

Ovanstående leder i sin tur till något bättre prestation när marknaden uppvisar en 

negativ avkastning samt en något sämre prestation när marknaden uppvisar en positiv 

avkastning (Elton och Gruber 2003). 
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Bogle (2005) beskriver hur passivt förvaltade fonder, genom sina lägre 

transaktionskostnader når en fördelaktig position gentemot aktivt förvaltade fonder. 

Detta resulterar i att passivt förvaltade fonder generellt uppnår en högre avkastning än 

aktivt förvaltade fonder. De aktivt förvaltade fondernas högre förvaltningskostnader 

decimerar en eventuellt högre avkastning. 

 

Ambachtsheer och Farrel (1979) beskriver hur passivt förvaltade fonder tenderar att 

hamna under jämförelseindex sett till långsiktig avkastning. Anledningen till detta 

beror på att passivt förvaltade fonder, trots sin kostnadseffektivitet, tar ut avgifter som 

påverkar den totala avkastningen. Vidare argumenterar artikelförfattarna att en exakt 

replikering av marknadsportföljen inte kan uppnås och därmed uppstår en periodvis 

varians från denna. Elton och Gruber (2003) menar å andra sidan att indexfonder 

presterar bättre än sitt jämförelseindex. Enligt dem beror detta på att indexfonder 

vanligtvis tar hänsyn till samtliga utdelningar, till skillnad från ett jämförelseindex. 

Samtidigt erbjuder indexfonderna aktier när ett företag lägger ett högre pris, till 

exempel vid ett uppköp eller återköp av aktier. På grund av ovanstående faktorer 

existerar det indexfonder som överpresterar gentemot sitt jämförelseindex. 

 

2.2 Aktiv förvaltning 

Aktiv förvaltning baseras på att fondförvaltare skapar en portfölj med mål att, utifrån 

framtida markandsprognoser och bolagsanalyser, etablera en avvikande position 

gentemot det mest lämpliga jämförelseindexet för att generera en önskvärd 

avkastning. För att utvärdera huruvida en aktiv fonds avvikande placeringar uppnår en 

bättre avkastning än marknaden tillämpas ett passande jämförelseindex som agerar 

referenspunkt. 

 

Enligt Elton och Gruber (2003) kan aktiv fondförvaltning indelas i tre kategorier: 

“market timing”, “security selection” samt “selector selection”. ”Market timing” 

innebär att fondförvaltaren bejakar konjunkturella upp- och nedgångar vid allokering 

av förvaltningskapital. Under en stigande konjunkturstrend investerar således 

förvaltaren mer i riskfyllda tillgångar och under en nedgående konjunkturtrend ämnar 

förvaltaren att decimera kapitalallokeringen till riskfyllda tillgångar. ”Security 

selection” innebär att förvaltaren ämnar hitta aktier som är under- respektive 
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övervärderade. Förvaltaren försöker därefter att övervikta undervärderade tillgångar 

och vice versa för övervärderade tillgångar. Ett liknande tillvägagångssätt tillämpas 

för ”sector selection”. Då analyserar förvaltaren istället sektorer och branscher som 

anses vara över- eller undervärderade. Vidare menar författarna att grundtanken med 

aktiv förvaltning handlar om fondförvaltaren är skickligare än andra förvaltare 

gällande just marknads- och bolagsanalys för att identifiera och värdesätta tillgångar. 

Enligt Ambachtsheer och Farrel (1979) leder en framgångsrikt förvaltad fond till 

positiv avkastning över tid, någonting som dock brukar vara förenligt med en 

periodvis varians. 

 

2.3 Etikfonder 

Trots att etikfonder uppmärksammats under den senaste tiden är detta förvaltningssätt 

inte ett nytt begrepp. Redan på 1950-talet grundades den första fonden med ett etiskt 

perspektiv. På den tiden var det kyrkliga organisationer som uteslöt investeringar i 

branscher som inte var förenliga med kyrkans.  

 

Numera bestämmer fondbolagen ofta egna urvalskriterier och definitioner gällande 

etikfonder och deras sammansättning. Etiska Nämnden för Fondmarknadsföring 

(ENF) har dock sammanställt en rapport gällande kriterier som måste uppfyllas för att 

en fond ska få marknadsföras som en etikfond. Där beskriver de hur en etikfond bör 

ha en väl definierad process för att välja sina placeringar. Dessutom betonar de vikten 

av att fondbolagen ska ha en funktion för att löpande kontrollera och säkerställa att 

urvalsprocessen följs. Samtidigt lägger de vikt vid att fondbolagen ska ha en funktion 

för att löpande kontrollera och säkerställa att urvalsprocessen följs utifrån ENFs 

riktlinjer (Etiska Nämnden för Fondmarknadsföring, 2009). 

 

Gällande etikfondernas ökande popularitet samt kapitalströmmar existerar det 

konsensus bland forskare (Haigh & Hazelton, 2004), (Blanchett, 2010). Vidare 

beskriver Cowton och Sparkes (2004) hur etikfonder transformerats från en kyrklig 

investeringspolicy till ett globalt accepterat investeringsalternativ. Vidare behandlar 

Haigh och Hazelton hur den enskilde investeraren kan styra och bestämma bolagens 

etiska agerande samt riktning genom sina placeringar. 
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Även om investeringspolicyn för etikfonder initialt innebar att branscher och bolag 

som inte uppfyllde kyrkans krav uteslöts, finns det numera flera investeringsmetoder 

som tillämpas vid urvalet av etiska bolag.  Haigh och Hazelton (2004) behandlar hur 

majoriteten av etikfonderna tilldelas sin sociala och etiska ansvarsprofil genom 

användandet av metoder som omfattar positivt respektive negativt urval. Med positivt 

urval menas den process då fondförvaltaren identifierar bolag som presterat extra bra 

utifrån specifika hållbarhetskriterier. Således resulterar detta i att fonder som inriktar 

sig på ett positivt urval i sin urvalsprocess, prioriterar bolag som har ett överordnat 

socialt och miljömässigt ställningstagande.  

 

Negativt urval är än idag den mest frekvent använda metoden vid sammansättning av 

etikfonder. Vid urvalet väljer fondförvaltaren att avstå från kapitalallokering till bolag 

eller branscher som aktivt bedriver delar av sin verksamhet inom ett område som har 

en etiskt negativ påverkan på människor eller mänskligheten. Branscher som 

vanligtvis faller bort vid negativt urval är vapen-, tobaks-, alkohol-, hasardspels- samt 

pornografibranschen (Haigh & Hazelton, 2004).  

 

Vidare beskriver författarna att etikfonder kan delas in i två huvudsakliga påståenden. 

Det första bygger på att etikfonderna kan, och ska påverka bolag att uppnå ett mer 

hållbart förhållningsätt gällande sina investeringar. Det andra påståendet behandlar 

etikfondernas avkastning och menar på att den inte skiljer sig från konventionellt 

förvaltade fonders avkastning sett över ett kortsiktigt tidsperspektiv.  

 

2.4 Risk och den effektiva marknadshypotesen 

Risk utgör en central faktor vid utvärdering av fonder och deras värdeutveckling över 

en given tidsperiod. Det förekommer dock olika typer av risker och sätt att definiera 

dessa. Sett till avkastning kan den betraktas som den premie den enskilde investeraren 

erhåller för att exponera sig för risk. Således råder förhållandet att man genom större 

riskexponering förväntas erhålla en högre premie i form av en högre förväntad 

avkastning samtidigt som en lägre riskexponering medför lägre förväntad avkastning. 

Ovanstående riskfaktor påverkar placeringsstrategierna för fonder då graden av 

riskexponering mot en marknad kan differentiera sig markant.  
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Exempelvis är graden av risk markant högre på tillväxtmarknader än på utvecklade 

marknader. Denna skillnad i riskexponering kan förklaras genom att 

tillväxtmarknader generellt sett präglas mer av politiska oroligheter och outvecklade 

administrativa institutioner (Sharpe, 1966).  

 

Risk kopplat till specifika tillgångar kan decimeras genom graden av diversifiering. 

Däremot existerar systematisk risk (även kallad marknadsrisk) som består av den risk 

som påverkas av marknadsvolatilitet och som är omöjlig att diversifiera bort helt. Sett 

till avkastning kan marknadsrisken beskrivas som den premie den enskilde 

investeraren erhåller för placeringar på den specifika marknaden. Faktorer som kan 

påverka den systematiska risken är exempelvis konjunkturer, krig eller 

naturkatastrofer och det mått som vanligtvis används för att beräkna marknadsrisken 

är beta-värdet. Det värde man får fram mäter hur fondens standardavvikelse korrelerar 

i förhållande till marknaden. Om ett beta-värde är positivt kommer dess 

värdeutveckling, i olika utsträckning, att korrelera med marknaden, medan om beta-

värdet är negativt kommer dess värdeutveckling att gå åt motsatt riktning. Dessa 

förändringar i tillgångarnas värdeutveckling benämns som volatilitet. 

Standardavvikelsen beskriver dock hur ett enskilt värde avviker från medelvärdet. Ett 

högt värde på standardavvikelsen innebär således att det uppstår en stor variation och 

därmed en hög risk (Bodie et al 2008).  

 

Fama (1979) beskriver ett grundantagande om marknader som kallas den effektiva 

marknadshypotesen. Hypotesen bygger på att all tillgänglig information på en 

marknad återspeglas i priset på en specifik tillgång och resulterar således att det är 

omöjligt för den enskilde investeraren att överprestera marknadsutvecklingen.  

 

För att en marknad ska anses vara effektiv krävs det att nedanstående villkor uppfylls:  

1. Total avsaknad av transaktionskostnader 

2. All offentlig marknads- och bolagsinformation finns tillgänglig kostnadsfritt 

för den enskilde investeraren 

3. Alla aktörer på marknaden är eniga om att informationen korrekt återspeglar 

priserna på tillgångarna.  
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I praktiken är det dock orimligt att uppfylla kraven	   då det existerar 

transaktionskostnader samt avvikelser i informationstillgången mellan aktörer på 

marknaden. Att samtliga krav inte uppfylls innebär dock inte att en marknad är 

ineffektiv, däremot styr kraven graden av marknadseffektivitet. Artikelförfattaren 

presenterar tre grader av effektivitet: svag, semistark samt stark marknadseffektivitet. 

Den svagt effektiva marknaden bygger på antagandet att historiska priser återspeglar 

priset på marknadens tillgångar och därmed inte tar hänsyn till förväntade framtida 

priser. Detta innebär att det inte går att identifiera trender eller mönster gällande 

tillgångarnas prisförändring. Semistark effektivitet bygger på att den historiska datan 

samt all offentlig information återspeglar priset på tillgångarna. Detta resulterar 

således att det enbart går att överprestera marknaden genom insiderinformation. 

Slutligen grundas en starkt effektiv marknad på antagandet om att all tillgänglig 

information återspeglas i tillgångarnas pris. Detta innebär att det inte är möjligt för 

den enskilde investeraren att överprestera marknaden på lång sikt. 

 

2.5 Mått på den riskjusterade avkastningen 

Det finns olika prestationsmått för att jämföra och utvärdera fondprestation. Några av 

de mest frekvent använda är utformade av Treynor (1966), Sharpe (1966) samt Jensen 

(1968). Trots att dessa mått formulerades för snart 50 år sedan är de ännu idag vanligt 

förekommande prestationsmått för att definiera risk samt riskjusterad avkastning. 

 

2.5.1 Treynor-kvot 

Treynors modell utvärderar portföljprestation utifrån fondens överavkastning i 

förhållande till marknadens systematiska risk. För att utvärdera prestationen uppvisar 

modellen en linje för den förväntade riskjusterade avkastningen varpå linjens lutning 

utgörs av den systematiska risken. Modellen möjliggör en rangordning utav fonder 

utefter deras prestation (Treynor, 1965). Dock utgör den inte en optimal lösning då 

den inte tar hänsyn till faktorer gällande exempelvis fondens investeringsprinciper. Ett 

positivt värde på Treynors mått innebär att fonden presterar en riskjusterad avkastning 

medan ett negativt värde innebär att fonden inte presterar helt fördelaktigt. Måttet 

används frekvent när olika fonders prestation skall jämföras mot ett gemensamt index. 

Detta görs genom att analysera kvoterna emellan fonderna där fonden med högst kvot 

således presterat bäst (Bodie et al., 2008). 
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2.5.2 Sharpe-kvot 

Sharpe (1966) ansåg att Treynors prestationsmått var bristfälligt då den inte 

behandlade förändringar gällande fondernas avkastningskänslighet när 

diversifieringen vad bristfällig. Utifrån detta utvecklade han sitt prestationsmått, 

Sharpe-kvoten, som såg till att väga in ovanstående i ekvationen. Enligt Sharpe kan 

således fondprestation analyseras samt utvärderas med hjälp av en modell som 

beaktar såväl avkastning som risk. Skillnaden mellan de två prestationsmåtten består 

därför i att Sharpe-kvoten tar hänsyn till både systematisk- och bolagsspecifik risk. 

 

2.5.3 Jensens alfa 

Jensen (1968) utvecklar i sin studie att portföljprestation kan baseras på Capital Asset 

Pricing Modul (CAPM). CAPM påvisar ett finansiellt instruments teoretiska 

avkastning genom dess kovarians med marknadens beta-värde. Den genererade 

avkastningen är dessutom justerad för risk vilket resulterar i att ett finansiellt 

instrument med högre risk genererar högre förväntad avkastning sett till CAPM. 

Prestationsmåttet jämför således ett finansiellt instruments faktiska resultat mot den 

förväntade avkastningen varpå över- eller underavkastningen är det värde som 

utvärderas (Bodie et al., 2008). 
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3. LITTERATURGENOMGÅNG 
 

Denna del behandlar tidigare studier som gjorts inom fondprestation utifrån de olika 

förvaltningsstrategierna. Därefter presenteras studier som behandlat etikfonders 

prestation. Avsnittet avslutas med en källkritisk redogörelse för de presenterade 

undersökningarna. 
 

3.1  Tidigare studier 

3.1.1 Utländska studier som undersöker passiv respektive aktiv fondprestation 

Treynor (1965) studerar ifall aktivt förvaltade fonder kan uppnå en högre riskjusterad 

avkastning än valt jämförelseindex. För att undersöka detta skapar han en modell 

genom att göra antaganden på beta-värdet i CAPM. Undersökningen består av 20 

fonder noterade på den amerikanska marknaden som analyseras under tidsperioden 

1953-1962. Resultatet av studien visar på att få fonder lyckas uppnå en högre 

riskjusterad avkastning än det valda jämförelseindexet som tillämpades i studien. 

Treynors modell utgör ett effektivt analysverktyg för att mätning av fonders 

riskjusterade avkastning, huvudsakligen då modellen beaktar risk i förhållande till den 

förväntad avkastning. 

 

Jensen (1968) lyfter fram det ämne som Treynor behandlar, nämligen undersökningen 

ifall aktivt förvaltade fonder kan överprestera den amerikanska marknaden. Under 

tidsperioden 1945-1964 undersöker Jensen förhållandet med hjälp av CAPM varpå 

studien påvisar samma resultat som Treynor: Majoriteten av fondförvaltarna lyckas 

inte förutspå framtida värdepapperspriser och således inte heller överprestera 

marknaden trots att transaktionskostnaderna exkluderas vid beräkningen av 

avkastningen. 

 

Ippolito (1989) studerar 143 fonder på den amerikanska marknaden mellan åren 1965-

1984 och argumenterar att förvaltarna kan rättfärdiga de förvaltningsavgifter som tas 

ut då deras förmåga att tolka och bolags- och marknadsinformationen resulterar i en 

högre avkastning som dessutom överstiger avgifterna. Genom prestationsmåtten 

Sharpe-kvot samt Jensens alfa påvisar Ippolito att aktivt förvaltade fonder kan 

överprestera marknaden. 
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Elton, Grubel, Das och Hlavaka (1993) utvecklar Ippolitos studie då de, utifrån 

liknande data, undersöker ifall en flerfaktormodell kan förklara fondernas 

överavkastning gentemot marknaden. Undersökningen rättfärdigas genom att nya 

studier presenterats, som förespråkar en aktiv förvaltning som dessutom motstrider 

den effektiva marknadshypotesen. Artikelförfattarnas resultat påvisar att aktivt 

förvaltade fonder har en marginell överavkastning gentemot marknaden. Skillnaden i 

resultatet förklaras av att de inkluderar småbolag, någonting som Ippolito inte tog 

någon hänsyn till.  

 

Grinblatt och Titman (1993) presenterar en studie där 279 aktivt förvaltade fonders 

prestation på den amerikanska marknaden undersöks, mellan åren 1976-1985. 

Studiens syfte är att analysera förändringar i portföljsammansättningar på kvartalnivå 

för att slippa variabler som orsakas av ineffektiva nyckeltal. Undersökningen uppvisar 

en stabil avkastning för aktivt förvaltade fonder där majoriteten överpresterar index. 

 

Malkiel (1995) presenterar en studie med syfte att besvara huruvida den amerikanska 

marknaden är effektiv sett till den effektiva marknadshypotesen. Studien behandlar 

aktivt förvaltade fonder på den amerikanska marknaden under tidsperioden 1971-

1991. Resultatet påvisar att aktivt förvaltade fonder inte lyckats överprestera gentemot 

den amerikanska marknaden och att den således är korrekt prissatt och effektiv. 

 

Otten och Bams (2002) undersöker hur 506 aktivt förvaltade fonder presterat på 

Europas fem största marknader (Tyskland, Storbritannien, Frankrike, Italien samt 

Nederländerna) utifrån en flerfaktorsmodell. Undersökningen tar inte hänsyn till 

”survivorship bias” och resultatet påvisar att aktivt förvaltade fonder som investerar i 

småbolag huvudsakligen presterar bättre än den givna marknaden. 

 

Berk (2005) undersöker i sin studie huruvida fondförvaltare för aktivt förvaltade 

fonder kunde skapa högre avkastning genom aktiv förvaltning. Han konstaterar att ett 

flertal tidigare studier påvisar att så inte är fallet och att kostnaderna ofta leder till att 

de aktivt förvaltade fondernas avkastning är lägre än deras referenspunkt. Skulle man 

däremot bortse från kostnaderna för aktivt förvaltade fonder hade det lett till att 

majoriteten av förvaltarna presterat över sin referenspunkt menar Berk (ibid). Detta 

faktum fungerar dock inte i praktiken då förvaltarnas avgift samt 
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transaktionskostnader ofta medför att avkastningen decimeras till den grad att den 

endast överstiger referenspunkten marginellt. 

 

Gruber (1996) undersöker, mellan tidsperioden 1985-1994, 270 fonder på den 

amerikanska marknaden med syfte att påvisa fördelarna med passiv fondförvaltning. 

Genom att tillämpa olika indexmodeller analyserar dessutom artikelförfattaren hur de 

aktivt förvaltade fonderna presterat. Hans resultat påvisar att aktiva fonder kan skapa 

mervärde men genererar, trots det, en lägre avkastning än marknaden. Detta på grund 

av att de höga förvaltningsavgifterna decimerar den totala avkastningen till den grad 

att de inte lyckas skapa ett övervärde i förhållande till valt jämförelseindex. Därmed 

argumenterar Gruber för att investerare torde välja att placera sina tillgångar i en 

passivt förvaltad fond. 

 

Kacperczyk, Sialm och Zheng (2005) undersöker prestationsförhållandet mellan 

aktivt respektive passivt förvaltade fonder på den amerikanska marknaden, under 

tidsperioden 1984-1999, genom att analysera huruvida aktivt förvaltade fonder kan 

överprestera indexfonder genom att investera inom specifika branscher. Resultatet 

påvisar att fonder som koncentrerar innehav i småbolag huvudsakligen presterar 

bättre än passivt förvaltade fonder. 
  

3.1.2 Svenska studier som undersöker passiv respektive aktiv fondprestation 

Dahlquist, Engström och Söderlind (2000) undersöker hur fondavgiften korrelerar 

med prestation. Författarna undersöker skillnaden i alfa-värdet för 210 stycken aktivt 

och passivt förvaltade fonder och påvisar blandade resultat. Delvis konstateras det att 

fonder med lägre förvaltningsavgift presterar bättre samtidigt som fonder med hög 

aktivitetsgrad (och således hög förvaltningsavgift) tenderar att prestera bättre än 

fonder som förenas med låg förvaltningsaktivitet.  

 

Persson (1998) studerar 70 stycken aktivt förvaltade svenska fonder gällande 

huruvida de lyckas överprestera den svenska fondmarknaden. Artikelförfattarens 

resultat påvisar att de når en överavkastning ifall ingen hänsyn till riskjustering 

avkastning tas. Även Zamanian (1997) undersöker detta utifrån 20 stycken 

allemansfonder noterade på den svenska fondmarknaden och påvisar att aktiv 

förvaltade fonderna inte lyckas överprestera än det valt jämförelseindex. 
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3.1.3 Studier som behandlar etikfonders prestation 

Bauer, Koedijk och Otten (2005) undersöker 103 stycken globalfonder på den 

brittiska, tyska och amerikanska marknaden under tidsperioden 1990-2001. Studien 

tillämpar en flerfaktormodell för att analysera fonderna och resultatet påvisar att det 

inte föreligger någon signifikant skillnad mellan konventionella fonder och 

etikfonder. Tre slutsatser presenteras av undersökningen:  

 

1. Etikfonder påverkas i mindre utsträckning av marknadens varians gällande 

avkastning än de jämförda konventionella fonderna.  

2.  Brittiska och tyska etikfonder inriktar sig mer inom småbolag än de 

amerikanska etikfonderna. 

3. Etikfonder är mer tillväxtorienterade 

 

Bello (2005) undersöker huruvida etiskt investerande påverkar aktierna inkluderade i 

portföljen, graden av diversifiering, samt dess effekt på avkastningen. 

Artikelförfattaren analyserar 42 stycken etikfonder under tidsperioden 1994 - 2001 

och jämför de konventionella fonder på samma marknad genom att sätta 

jämförelseindexet S&P 500 som referenspunkt för båda fondkategorierna. 

Undersökningens resultat påvisar att både etiskt investerande bolag samt 

konventionella fonder underpresterar index under den analyserade tidsperioden. 

3.2 Kritik mot denna typ av studier 

Majoriteten av de utländska studierna behandlar den amerikanska marknaden vilket 

skiljer sig från denna studiens valda marknad. Därav föreligger det skillnader gällande 

vilka branscher som utgör den övervägande delen av marknadsindexet. Även 

ekonomiskt konjunkturella skillnader mellan marknaderna kan differentiera 

resultaten. Sedermera är delar av den tidigare forskningen av äldre slag och kan anses 

vara förlegade då nya tekniska innovationer såsom Internet påverkat 

fondförvaltningsmetoderna.  
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4. METOD 
 

Metodavsnittet behandlar val av analysverktyg, fonder, jämförelseindex, tidsperiod 

samt praktiskt tillvägagångssätt vid insamling och bearbetning av data. 

Avslutningsvis beaktas kritik gentemot metodvalet. 
 

4.1 Val av analysverktyg 

Då studien ämnar identifiera teorier som sedan testas med hjälp av insamlad data är 

ansatsen av deduktiv karaktär (Saunders, Lewis & Thornhill, 2003). Kvantitativ data 

samlas in och analyseras med analysverktyget MoneyMate Interactive for 

Professionals, vilket förmedlas av företaget MoneyMate. MoneyMate är ett irländskt 

företag, grundat år 1991, som samlar in, utvärderar och förmedlar finansiell 

information gällande fonder samt aktier. Företagets omfattande databas används av 

bland annat Länsförsäkringar, SEB och Swedbank. Internationellt återfinns J.P. 

Morgan, Financial Times Fund Ratings och London Stock Exchange bland företagets 

kunder (MoneyMate, 2014). Användandet av MoneyMate Interactive for 

Professionals rättfärdigas då analysverktyget tillhandahåller detaljerad information 

om samtliga fonder som erbjuds på den svenska fondmarknaden samt deras historiska 

utveckling vilket möjliggör en analys av en större mängd fonder än vad annars skulle 

vara möjligt. Samtidigt innebar det att risken för felberäkningar decimeras avsevärt 

vilket även ökar studiens tillförlitlighet.  

 

4.2. Val av fonder 

Fondinformation erhålls från det amerikanska företaget Morningstars fonddatabas. 

Företaget utgör en av världens ledande informationskällor gällande fonder och 

tillhandahåller information samt data för över 4 500 svenska fonder. Morningstar är 

ett oberoende företag, i den bemärkelsen att det inte styrs eller manipuleras av några 

externa intresseorganisationer, och fonddatan är således objektiv (Morningstar, 2014). 

Totalt används 19 stycken svenska etikfonder som investerar i Sverige. Uppdelat på 

aktiv- respektive passiv fondförvaltning uppgår etikfonderna till 16 stycken aktivt 

förvaltade samt tre stycken passivt förvaltade. För mer utförlig redovisning av 

respektive fonder hänvisas till Appendix. 
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4.3 Val av jämförelseindex och riskfri ränta  

För att jämföra och utvärdera valda etikfonder mot marknaden krävs det att ett 

jämförelseindex tillämpas. Två olika typer av jämförelseindex används vanligtvis vid 

utvärdering av tillgångar: 

1. Marknadsindex 

2. Fondindex  

Det förstnämnda mäter värdepappersutvecklingen på den valda marknaden medan det 

sistnämnda mäter fondutvecklingen för den valda marknaden. Båda jämförelseindex 

ämnar skapa ett genomsnitt av alla tillgångar som existerar på den relevanta 

marknaden och illustrerar hur den gemensamma ekonomiska utvecklingen ser ut över 

en angiven tidsperiod. Eftersom syftet med denna studie är att jämföra etikfondernas 

prestation mot varandra samt marknaden har ett marknadsindex valts. Valt 

jämförelseindex för studien är SIX Return Index (SIXRX) som återspeglar 

marknadsutvecklingen på Stockholmsbörsen. SIXRX tar dessutom hänsyn till 

återinvesterad fondavkastning och innehåller inga viktbegränsningsregler för enskilda 

fonder. Gällande valet av den riskfria räntan har tre månaders statsskuldväxlar (SSVX 

3M) från Riksbanken tillämpats för vår studie. 

 

4.4. Val av tidsperiod 

Den valda tidsperioden uppgår till åtta år och stäcker sig från och med 2007 till 2014. 

Perioden har tillämpats då den inkluderar konsoliderings-, upp- samt nedgångsfaser 

på marknaden. 

 

4.5 Survivorship bias 

Fondbolag och fonder som existerar på marknaden tenderar överlag att uppvisa goda 

prestationer eftersom de fondbolag samt fonder som under en längre tid 

underpresterar marknaden ofta likvideras eller sammanslås med andra fonder. Detta 

resulterar i en problematik känd som “survivorship bias” där bortfall av likviderade 

fonder kan utgöra en missvisande faktor vid undersökningar av fondprestation över en 

längre tidsperiod (Malkiel, 1995). Elton, Gruber och Blake (1996) lyfter fram att fler 

forskare väljer att inkludera samtliga fonder över den valda tidsperioden för att 

decimera ”survivorship bias”. Denna studie tar hänsyn till fenomenet då samtliga 

valda etikfonder existerat under den undersökta tidsperioden. 



	   21	  

 

4.6 Beräkning av fondernas avkastning  

Dagliga NAV-kurser (Net Asset Value) samt återinvesterad bruttoinkomst används 

för att etablera en trovärdig jämförelse mellan etikfonderna samt valt jämförelseindex.  

 

𝑅!" =   
𝑁𝐴𝑉! − 𝑁𝑂𝑉!!!

𝑁𝐴𝑉!!!
 

 

𝑅!" = 𝐴𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔  𝑓ö𝑟  𝑖: 𝑠  𝑓𝑜𝑛𝑑  ö𝑣𝑒𝑟  𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑  𝑡 

𝑁𝐴𝑉! = 𝐹𝑜𝑛𝑑  𝑖: 𝑠  𝑁𝐴𝑉 − 𝑘𝑢𝑟𝑠  𝑣𝑖𝑑  𝑠𝑙𝑢𝑡𝑒𝑡  𝑎𝑣  𝑑𝑎𝑔  𝑡 

𝑁𝐴𝑉!!! = 𝐹𝑜𝑛𝑑  𝑖: 𝑠  𝑁𝐴𝑉 − 𝑘𝑢𝑟𝑠  𝑣𝑖𝑑  𝑠𝑙𝑢𝑡𝑒𝑡  𝑎𝑣  𝑑𝑎𝑔  𝑡 − 1 

4.7 Beräkning av den riskjusterade avkastningen 

Den riskjusterade avkastningen skiljer sig beroende på valet av prestationsmått. Detta 

då metoderna för måtten antingen baseras på CAPM, varpå beta-värdet används som 

riskmått, eller så används standardavvikelsen som riskmått. För att på ett rättvist sätt 

beräkna de passivt- respektive aktivt förvaltade etikfondernas prestation i förhållande 

till jämförelseindex används tre olika prestationsmått vid beräkning den riskjusterade 

avkastningen. Dessa är Treynor-kvot, Sharpe-kvot samt Jensens alfa. 

 

4.7.1 Beräkning av Treynor-kvot 

För att få fram Treynor-kvoten divideras portföljens riskpremie med portföljens 

systematiska risk utifrån nedanstående formel: 

 

𝑇! =   
𝑅! − 𝑅!
𝛽!

 

𝑇! = 𝑇𝑟𝑒𝑦𝑛𝑜𝑟𝑠  𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑚å𝑡𝑡  𝑓ö𝑟  𝑝𝑜𝑟𝑡𝑓ö𝑙𝑗  𝑖 

𝛽! = 𝑆𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎𝑡𝑖𝑠𝑘𝑎  𝑟𝑖𝑠𝑘𝑒𝑛  𝑓ö𝑟  𝑝𝑜𝑟𝑡𝑓ö𝑙𝑗  𝑖 

𝑅! = 𝑃𝑜𝑟𝑡𝑓ö𝑙𝑗𝑒𝑛𝑠  𝑓ö𝑟𝑣ä𝑛𝑡𝑎𝑑𝑒  𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔  𝑓ö𝑟  𝑒𝑛  𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑒𝑟𝑎𝑑  𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑 

𝑅! = 𝑅𝑖𝑠𝑘𝑓𝑟𝑖𝑎  𝑟ä𝑛𝑡𝑎𝑛 
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4.7.2 Beräkning av Sharpe-kvot 

För att få fram Sharpe-kvoten divideras portföljens riskpremie med portföljens totala 

risk utifrån nedanstående formel. Portföljens totala risk utgörs av standardavvikelsen 

för avkastningar i portföljen. 

 

𝑆! =   
𝑅! − 𝑅!
𝜎!

 

 

𝑆! = 𝑆ℎ𝑎𝑟𝑝𝑒𝑠  𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑚å𝑡𝑡  𝑓ö𝑟  𝑝𝑜𝑟𝑡𝑓ö𝑙𝑗  𝑖 

𝜎! = 𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑𝑎𝑣𝑣𝑖𝑘𝑒𝑙𝑠𝑒𝑛  𝑓ö𝑟  𝑎𝑣𝑘𝑠𝑎𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟  𝑖  𝑝𝑜𝑟𝑡𝑓ö𝑙𝑗  𝑖 

𝑅! = 𝑃𝑜𝑟𝑡𝑓ö𝑙𝑗𝑒𝑛𝑠  𝑓ö𝑟𝑣ä𝑛𝑡𝑎𝑑𝑒  𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔  𝑓ö𝑟  𝑒𝑛  𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑒𝑟𝑎𝑑  𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑 

𝑅! = 𝑅𝑖𝑠𝑘𝑓𝑟𝑖𝑎  𝑟ä𝑛𝑡𝑎𝑛 

 

4.7.3 Beräkning av Jensens alfa 

För att få fram Jensens alfa används nedanstående formel som i sin tur är baserad på 

antaganden gällande för CAPM: 

 

𝑅! − 𝑅! = 𝛼 + 𝛽 𝑅! − 𝑅! + 𝜀 

𝑅! = 𝑃𝑜𝑟𝑡𝑓ö𝑙𝑗𝑒𝑛𝑠  𝑓ö𝑟𝑣ä𝑛𝑡𝑎𝑑𝑒  𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔  𝑓ö𝑟  𝑒𝑛  𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑒𝑟𝑎𝑑  𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑 

𝑅! = 𝑅𝑖𝑠𝑘𝑓𝑟𝑖𝑎  𝑟ä𝑛𝑡𝑎𝑛 

𝛼 = 𝐴𝑙𝑓𝑎 − 𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑡 

𝛽 = 𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑒𝑟𝑎𝑑𝑒  𝑏𝑒𝑡𝑎 − 𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑡  𝑓ö𝑟  𝑓𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛  𝑗ä𝑚𝑓ö𝑟𝑡  𝑚𝑒𝑑  𝑚𝑎𝑟𝑘𝑛𝑎𝑑𝑠𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 

𝑅! = 𝐴𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔  𝑓𝑟å𝑛  𝑗ä𝑚𝑓ö𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 

𝜀 = 𝐷𝑒𝑛  𝑠𝑙𝑢𝑚𝑝𝑚ä𝑠𝑠𝑖𝑔𝑎  𝑓𝑒𝑙𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛.    𝑆𝑢𝑚𝑚𝑎𝑛  𝑎𝑣  𝑓𝑒𝑙𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒𝑟𝑛𝑎  ä𝑟  0  𝑜𝑐ℎ  𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛 

  𝑠𝑘𝑎𝑙𝑙  𝑣𝑎𝑟𝑎  𝑜𝑏𝑒𝑟𝑜𝑒𝑛𝑑𝑒. 

 

4.8 Metodkritik 

Studien bygger på en kvantitativ metod som förlitar sig på teoretiska mätinstrument 

och de modeller som använts för att beräkna etikfondernas riskjusterade avkastning är 

vanligt återkommande i de tidigare undersökningar som vi studerat gällande 

förhållandet mellan passiv och aktiv fondförvaltning. 
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Då studien bygger på sekundärdata är det av stor vikt att materialets kvalitet 

reflekterar en verklig markandsbild. Data har tillhandahållits från Morningstar vilket 

anses vara en tillförlitlig källa då bolaget bistår finansiella institutioner såsom SEB 

och Folksam med datauppgifter (Bodie et al., 2008), (Morningstar, 2014).  

Vid beräkning av värden som presenteras i resultatet används MoneyMate som 

analysverktyg. Viss kritik kan riktas mot detta val då uträkningarna är automatiserade 

men för att säkerställa tillförlitligheten i dessa har kontrollberäkningar utförts. 
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5. RESULTAT 
 

Följande kapitel redogör för resultaten gällande etikfondernas prestation. För mer 

utförlig redovisning av respektive etikfonder hänvisas till Appendix. 
 

5.1 De passivt förvaltade fondernas prestation 

 

Tabell 1 

Tabellen visar andelen passivt förvaltade etikfonder som uppvisar högre, lika eller 

lägre avkastning än jämförelseindex. Tabellen visar även andelen etikfonder som 

uppnår en högre, lika eller lägre Treynor-kvot än jämförelseindex. Siffrorna inom 

parentes visar antalet etikfonder som uppnår en högre, lika eller lägre avkastning 

respektive Treynor-kvot. 

 

  Avkastning   Treynor-kvot  

 Högre  Lika Lägre Högre Lika Lägre 

2007 (0) 0 % (0) 0 % (3) 100 % (0) 0 % (1) 33,33 % (2) 66,66 % 

2008 (2) 66,66 % (0) 0 % (1) 33,33 % (0) 0 % (0) 0 % (3) 100 % 

2009 (1) 33,33 % (0) 0 % (2) 66,66 % (2) 66,66 % (0) 0 % (1) 33,33 % 

2010 (1) 33,33 % (0) 0 % (2) 66,66 % (2) 66,66 % (1) 33,33 % (0) 0 % 

2011 (1) 33,33 % (0) 0 % (2) 66,66 % (0) 0 % (0) 0 % (3) 100 % 

2012 (3) 100 % (0) 0 % (0) 0 % (3) 100 % (0) 0 % (0) 0 % 

2013 (0) 0 % (0) 0 % (3) 100 % (2) 66,66 % (0) 0 % (1) 33,33 % 

2014 (2) 66,66 % (0) 0 % (1) 33,33 % (1) 33,33 % (0) 0 % (2) 66,66 % 

2007 – 2014 (1) 33,33 % (0) 0 % (2) 66,66 % (1) 33,33 % (1) 33,33 % (1) 33,33 % 

 

Tabell 2 

Tabellen visar andelen passivt förvaltade etikfonder som uppvisar en högre, lika eller 

lägre Sharpe-kvot än jämförelseindex. Tabellen visar även andelen etikfonder som 

uppnår ett positivt, negativt eller ett alfa-värde lika med 0. Siffrorna inom parentes 

visar antalet etikfonder som når en högre, lika eller lägre Sharpe-kvot samt antalet 

etikfonder som når ett positivt, negativt eller ett alfa-värde lika med noll. 
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  Sharpe-kvot   Jensens alfa  

 Högre  Lika Lägre Positivt Noll Negativt 

2007 (0) 0 % (1) 33,33 % (2) 66,66 % (0) 0 % (1) 33,33 % (2) 66,66 % 

2008 (2) 66,66 % (0) 0 % (1) 33,33 % (0) 0 % (0) 0 % (3) 100 % 

2009 (1) 33,33 % (0) 0 % (2) 66,66 % (2) 66,66 % (0) 0 % (1) 33,33 % 

2010 (1) 33,33 % (0) 0 % (2) 66,66 % (2) 66,66 % (1) 33,33 % (0) 0 % 

2011 (0) 0 % (1) 33,33 % (2) 66,66 % (0) 0 % (0) 0 % (3) 100 % 

2012 (2) 66,66 % (1) 33,33 % (0) 0 % (3) 100 % (0) 0 % (0) 0 % 

2013 (0) 0 % (0) 0 % (3) 100 % (2) 66,66 % (0) 0 % (1) 33,33 % 

2014 (1) 33,33 % (0) 0 % (2) 66,66 % (2) 66,66 % (0) 0 % (1) 33,33 % 

2007 – 2014 (0) 0 % (1) 33,33 % (2) 66,66 % (2) 66,66 % (1) 33,33 % (0) 0 % 

 

5.2 De aktivt förvaltade fondernas prestation 
 

Tabell 3 

Tabellen visar andelen aktivt förvaltade etikfonder som uppvisar en högre, lika eller 

lägre avkastning än jämförelseindex. Tabellen visar även andelen etikfonder som 

uppnår en högre, lika eller lägre Treynor-kvot än jämförelseindex. Siffrorna inom 

parentes visar antalet etikfonder som når en högre, lika eller lägre avkastning 

respektive Treynor-kvot. 

 

  Avkastning   Treynor-kvot  

 Högre  Lika Lägre Högre Lika Lägre 

2007 (5) 31,25 % (0) 0 % (11) 68,75 % (3) 18,75 % (0) 0 % (13) 81,25 % 

2008 (8) 50 % (0) 0 % (8) 50 % (0) 0 % (0) 0 % (16) 100 % 

2009 (8) 50 % (0) 0 % (8) 50 % (16) 100 % (0) 0 % (0) 0 % 

2010 (4) 25 % (0) 0 % (12) 75 % (5) 31,25 % (1) 6,25 % (10) 62,5 %  

2011 (3) 18,75 % (0) 0 % (13) 81,25 % (1) 6,25 % (0) 0 % (15) 93,75 % 

2012 (10) 62,5 % (0) 0 % (6) 37,5 % (13) 81,25 % (1) 6,25 % (2) 12,5 %  

2013 (2) 12,5 % (0) 0 % (14) 87,5 % (6) 37,5 % (1) 6,25 % (9) 56,25 % 

2014 (8) 50 % (0) 0 % (8) 50 % (14) 87,5 % (0) 0 % (2) 12,5 % 

2007 – 2014 (3) 18,75 % (0) 0 % (13) 81,25 % (10) 62,5 % (3) 18,75 % (3) 18,75 % 
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Tabell 4 

Tabellen visar andelen aktivt förvaltade etikfonder som uppvisar en högre, lika eller 

lägre Sharpe-kvot än jämförelseindex. Tabellen visar även andelen etikfonder som når 

ett positivt, negativt eller ett alfa-värde lika med 0. Siffrorna inom parentes visar 

antalet etikfonder som når en högre, lika eller lägre Sharpe-kvot samt antalet 

etikfonder som når ett positivt, negativt eller ett alfa-värde lika med noll. 

 

  Sharpe-kvot   Jensens alfa  

 Högre  Lika Lägre Positivt Noll Negativt 

2007 (3) 18,75 % (3) 18,75 % (10) 62,5 % (3) 18,75 % (0) 0 % (13) 81,25 % 

2008 (6) 37,5 % (0) 0 % (10) 62,5 % (0) 0 % (0) 0 % (16) 100 % 

2009 (6) 37,5 % (3) 18,75 % (7) 43,75 % (15) 93,75 % (1) 6,25 % (0) 0 % 

2010 (5) 31,25 % (1) 6,25 % (10) 62,5 % (11) 68,75 % (0) 0 % (5) 31,25 % 

2011 (3) 18,75 % (0) 0 % (13) 81,25 % (0) 0 % (1) 6,25 % (15) 93,75 % 

2012 (9) 56,25 % (0) 0 % (7) 43,75 % (13) 81,25 % (1) 6,25 % (2) 12,5 % 

2013 (2) 12,5 % (1) 6,25 % (13) 81,25 % (6) 37,5 % (2) 12,5 % (8) 50 % 

2014 (8) 50 % (0) 0 % (8) 50 % (14) 87,5 % (0) 0 % (2) 12,5 % 

2007 – 2014 (3) 18,75 % (0) 0 % (13) 81,25 % (9) 56,25 % (5) 25 % (3) 18,75 % 

 

5.3 Medelavkastning över perioden 2007 - 2014 

 

Tabell 5 

Tabellen visar de beräkningar som gjorts för att undersöka skillnader mellan medel-, 

minimi- och maximivärdet för den geometriska medelavkastningen för respektive 

förvaltningsform över hela perioden. Vidare visar tabellen den geometriskt 

procentuella medelavkastningen för jämförelseindex. 

 
  Avkastning    

Förvaltningsform Antal Medelvärde Minimum Maximum 

Aktiv 16 5,90 % 3,80 % 8,34 % 

Passiv 3 6,59 % 6,33 %  6,97 % 

Aktiv & Passiv 19 6,25 % - - 

Jämförelseindex - 6,95 % - - 
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När det gäller medelavkastningen sett över hela perioden framgår det av Tabell 5 att 

de passivt förvaltade etikfonderna genererar högre medelavkastning än de aktivt 

förvaltade etikfonderna. Samtidigt genererar det valda jämförelseindexet högre 

medelavkastning än de båda förvaltningsstrategierna. Den högsta respektive lägsta 

avkastningen uppvisas av aktivt förvaltade etikfonder samtidigt som passivt 

förvaltade etikfonder påvisar en avkastning inom ett mindre spridningsintervall. Det 

går även att utläsa från Tabell 1 att 33,33 % av de passivt förvaltade etikfonderna 

uppnår högre avkastning än jämförelseindex. Vidare visar Tabell 3 att enbart 18,75 % 

av de aktivt förvaltade etikfonderna genererar högre avkastning än jämförelseindex 

sett över hela perioden.  

 

5.4 Medelvärden för prestationsmått över perioden 2007 - 2014 

5.4.1 Medelvärde för Treynor-kvot 

Tabell 6 

Tabellen visar de beräkningar som gjorts för att undersöka skillnader mellan medel-, 

minimi- och maximivärdet för Treynor-kvoten inom respektive förvaltningsform över 

hela perioden. Vidare visar tabellen medelvärdet för jämförelseindex Treynor-kvot. 

 
  Treynor-kvot   

Förvaltningsform Antal Medelvärde Minimum Maximum 

Aktiv 16 0,029 0,019 0,069 

Passiv 3 0,028 0,025 0,03 

Aktiv & Passiv 19 0,029 - - 

Jämförelseindex - 0,025 - - 

 

Medelvärdet för Treynor-kvoten sett över hela perioden framgår det av Tabell 6 att de 

aktivt förvaltade etikfonderna genererar en högre Treynor-kvot än de passivt 

förvaltade förvaltade etikfonderna. Samtidigt föreligger det ett högre medelvärde för 

de båda förvaltningsformerna än jämförelseindex Treynor-kvot. Den högsta 

respektive lägsta Treynor-kvoten uppvisas av aktivt förvaltade etikfonder samtidigt 

som passivt förvaltade etikfonder påvisar en Treynor-kvot inom ett mindre 

spridningsintervall. Det går även att utläsa från Tabell 1 att 33,33 % av de passivt 

förvaltade etikfonderna uppnår ett högre medelvärde gällande Treynor-kvot än 
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jämförelseindex. Vidare visar Tabell 3 att 62,5 % av de aktivt förvaltade etikfonderna 

genererar högre Treynor-kvot än jämförelseindex sett över hela perioden. 

 

5.4.2 Medelvärde för Sharpe-kvot 

Tabell 7 

Tabellen visar de beräkningar som gjorts för att undersöka skillnader mellan medel-, 

minimi- och maximivärdet för Sharpe-kvoten inom respektive förvaltningsform över 

hela perioden. Vidare visar tabellen medelvärdet för jämförelseindex Sharpe-kvot. 

 
  Sharpe-kvot   

Förvaltningsform Antal Medelvärde Minimum Maximum 

Aktiv 16 0,019 0,014 0,026 

Passiv 3 0,020 0,019 0,021 

Aktiv & Passiv 19 0,019 - - 

Jämförelseindex - 0,021 - - 

 

För Sharpe-kvotens medelvärde, sett över hela perioden, framgår det av Tabell 7 att 

de passivt förvaltade etikfonderna genererar en marginellt högre Sharpe-kvot än de 

aktivt förvaltade förvaltade etikfonderna. Samtidigt föreligger det ett högre 

medelvärde för jämförelseindex Sharpe-kvot än för de båda förvaltningsformerna. 

Den högsta respektive lägsta Sharpe-kvoten uppvisas av aktivt förvaltade etikfonder 

samtidigt som passivt förvaltade etikfonder påvisar en Sharpe-kvot inom ett mindre 

spridningsintervall. Det går även att utläsa från Tabell 2 att inga av de passivt 

förvaltade etikfonderna uppnår ett högre medelvärde gällande Sharpe-kvot än 

jämförelseindex. Vidare visar Tabell 4 att 50 % av de aktivt förvaltade etikfonderna 

genererar högre Sharpe-kvot än jämförelseindex sett över hela perioden. 

 

5.4.3 Medelvärde för Jensens alfa 

Tabell 8 

Tabellen visar de beräkningar som gjorts för att undersöka skillnader mellan medel-, 

minimi- och maximivärdet för Jensens alfa inom respektive förvaltningsform över 

hela perioden. Vidare visar tabellen medelvärdet för jämförelseindex Jensens alfa. 
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  Jensen Alfa   

Förvaltningsform Antal Medelvärde Minimum Maximum 

Aktiv 16 0,00188 -0,005 0,018 

Passiv 3 0,0020 0 0,004 

Aktiv & Passiv 19 0,00189 - - 

Jämförelseindex - 0 - - 

 

När det gäller medelvärdet för Jensens alfa sett över hela perioden framgår det av 

Tabell 8 att de passivt förvaltade etikfonderna genererar en marginellt mer positivt 

alfa-värde än de aktivt förvaltade etikfonderna. Samtidigt föreligger det ett mer 

positivt medelvärde för de båda förvaltningsformerna än för jämförelseindex alfa-

värde. Det mest positiva respektive negativa värdet uppvisas av aktivt förvaltade 

etikfonder samtidigt som passivt förvaltade etikfonder påvisar ett alfa-värde inom 

mindre spridningsintervall. Det går även att utläsa från Tabell 2 att 66,66 % av de 

passivt förvaltade etikfonderna uppnår ett mer positivt medelvärde gällande Jensens 

alfa än jämförelseindex. Vidare visar Tabell 4 att 56,25 % av de aktivt förvaltade 

etikfonderna genererar mer positivt alfa-värde än jämförelseindex sett över hela 

perioden. 
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6. DISKUSSION 
 

I detta avsnitt diskuteras empiri mot det teoretiska ramverket avseende de i studien 

ingående prestationsmåtten för aktivt respektive passivt förvaltade etikfonder. 

 
Sett till resultatet gällande etikfondernas annualiserade medelavkastning över 

perioden uppvisar de passivt förvaltade etikfonderna en högre medelavkastning 

jämfört med de aktivt förvaltade etikfonderna. Ovanstående är förenligt med Sharpe 

(1996) som uppvisar att passiv fondförvaltning generar en högre avkastning än aktivt 

förvaltade fonder.  
 

Resultatet av etikfondernas prestation mot jämförelseindex och således marknaden 

över perioden visar att både de passivt respektive aktivt förvaltade etikfonderna 

uppnår en lägre medelavkastning. Sett till den totala avkastningen lyckas enbart  

21,10 % av etikfonderna överprestera jämförelseindex. Utav de passivt förvaltade 

etikfonderna överpresterar 33,33 % marknaden och andelen aktivt förvaltade 

etikfonder som överpresterar uppgår 18,25 %. Detta går i linje med Malkiels (1995) 

studie som påvisar att amerikanska aktiefonder inte kan överprestera deras 

jämförelseindex (S&P 500) över perioden 1971-1991. Även Bellos (2005) studie av 

etik- respektive konventionella fonder visar på ett likartat utfall när de ställs mot deras 

jämförelseindex (S&P 500) över perioden 1994-2001. Resultatet är även förenligt 

med Elton och Grubers (2003) teorier som menar på att passivt förvaltade fonder 

sällan kan replikera samma uppsättning av aktier som valt jämförelseindex och 

presterar därav sämre på grund av en decimerad diversifieringseffekt. 
 

Däremot motsäger resultatet med studien som Ippolito (1998) utförde på den 

amerikanska marknaden över tidsperioden 1965-1984 som påvisade att aktivt 

förvaltade fonder överpresterade sitt jämförelseindex. Utvecklingen av Ippolitos 

studie, som utfördes av Elton, Grubel, Das och Hlavaka (1993), samt Grinblatt och 

Titmans (1993) undersökning mellan åren 1976-1985, motsäger denna studies resultat 

då även de påvisade att aktiva fonder, marginellt sett, överpresterar jämförelseindex. 
 

Sett till resultatet gällande Treynor-kvoten över perioden föreligger det att de aktivt 

förvaltade etikfonderna uppvisar en högre medelvärde för Treynor-kvoten än de 

passivt förvaltade etikfonderna. Tillsammans utgör etikfonderna dessutom en högre 
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riskjusterad avkastning än jämförelseindex sett över den totala perioden. Totalt 

överpresterar 73,68 % utav etikfonderna marknaden sett till Treynor-kvoten. Sett till 

de passivt förvaltade etikfonderna överpresterar 66,66 % marknaden och andelen 

aktivt förvaltade etikfonder som överpresterar uppgår till 62,50 %. Detta motstrider 

delvis Famas (1970) undersökning som påvisar att marknader är effektiva och 

överpresterar således gällande Sharpe- och Treynor-kvot. Det bör dock belysas att 

Fama och Frenchs (2010) studie påvisar att beta-värdet inte nödvändigtvis är det mest 

optimala riskmåttet för riskjusterad avkastning då studien påvisat en lägre 

signifikansnivå än andra prestationsmått. 
 

När det avser etikfondernas Sharpe-kvot, uppvisar de passivt förvaltade etikfonderna 

en marginellt högre Sharpe-kvot än de aktivt förvaltade. Även detta motstrider 

Ippolitos (1989) studie då hans undersökning även påvisar att aktivt förvaltade fonder 

resulterar i en högre Sharpe-kvot. Ser man till etikfondernas prestation mot 

jämförelseindex föreligger det att båda förvaltningsmetoderna för etikfonderna 

underpresterar jämförelseindex och således marknaden. Sett till Sharpe-kvoten över 

hela perioden lyckas enbart 21,10 % av etikfonderna överprestera jämförelseindex. 

De passivt förvaltade etikfonderna överpresterar 33,33 % marknaden och andelen 

aktivt förvaltade etikfonder som överpresterar uppgår till 18,25 %. Detta resultat 

överensstämmer med Sharpes (1966) studie som påvisar att marknadens Sharpe-kvot 

överpresterar studiens totala fondurval. 
 

Resultatet av Jensens alfa uppvisar att det föreligger ett mer positivt alfa-värde för 

passivt förvaltade etikfonderna än för aktivt förvaltade etikfonder. Båda 

förvaltningsstrategierna hade dessutom ett mer positivt alfa-värde än marknaden 

vilket går i linje med Ippolitos (1989) studie som påvisade positiva alfa-värden. Sett 

till etikfondernas prestation mot jämförelseindex föreligger det att båda 

förvaltningsmetoderna för etikfonderna besitter ett mer positivt alfa-värde än 

jämförelseindex och således marknaden. För Jensens alfa över hela perioden har 

47,37 % av etikfonderna ett mer positivt alfa-värde jämfört med jämförelseindex. 

Utav de passivt förvaltade etikfonderna överpresterar 66,66 % marknaden och 

andelen aktivt förvaltade etikfonder som överpresterar uppgår till 56,25 %. Detta 

resultat motsätts av Jensens (1968) studie över amerikanska fonder under tidsperioden 
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1945-1964 som påvisar negativa alfa-värden för fondurvalet i förhållande med 

jämförelseindex. 
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7. SLUTSATS 

I arbetets avslutande avsnitt besvaras studiens syfte och frågeställningar utifrån 

undersökningens resultat och diskussion. 

 

Syftet med studien ämnar undersöka förhållandet mellan passivt respektive aktivt 

förvaltade etikfonders prestation samt att jämföra denna gentemot ett lämpligt 

jämförelseindex. För att utvärdera etikfonderna mot varandra samt jämförelseindexet 

undersöks riskjusterade avkastningen samt den totala avkastningen. 
 

Av studien framgår det att majoriteten av etikfonderna underpresterar den svenska 

marknaden under den valda tidsperioden sett till den totala avkastningen. Vid 

jämförelse av förvaltningsstrategierna gällande den totala avkastningen presterar de 

passivt förvaltade etikfonderna bättre än de aktivt förvaltade. Detta är något som tyder 

på att det föreligger en effektiv marknad då aktivt förvaltade etikfonder inte lyckats 

uppnå en högre avkastning gentemot marknaden. Således kan inte en högre 

förvaltningsavgift för de aktivt förvaltade etikfonder motiveras då de misslyckas med 

målsättningen att överprestera marknaden.  
 

Sett till riskjusterad avkastning påvisar de olika metoderna blandade resultat i 

jämförelse mellan etikfonderna och marknaden. Även då avkastningen har justerats 

för risk framgår det att passivt förvaltade etikfonder lyckas prestera bättre än aktivt 

förvaltade etikfonder. Enligt Sharpes prestationsmått underpresterar båda 

förvaltningsstrategierna jämförelseindex och sett till prestationen mellan strategierna 

presterar passivt förvaltade etikfonder bättre än aktivt förvaltade etikfonder. Däremot 

presterar aktivt förvaltade fonder bättre än passivt förvaltade sett till Treynor-kvoten. 

Utifrån detta mått lyckas passivt förvaltade etikfonder dessutom överprestera 

marknaden. Vad Jensens alfa beträffar påvisar prestationsmåttet att 47,37 % av 

etikfonderna lyckas prestera ett mer positivt alfa-värde än marknadsindex samtidigt 

som de passivt förvaltade etikfonderna uppvisar mer positiva alfa-värden än de aktivt 

förvaltade etikfonderna. 

 

Vad studien fastställer är således att etikfonder på den svenska marknaden inte lyckats 

överprestera gentemot det valda jämförelseindexet och således marknaden. Trots att 

ingendera av fondstrategierna lyckades påvisa en högre avkastning än marknaden 
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över den valda tidsperioden generar de passivt förvaltade etikfonderna högre 

avkastning än vad de aktiva etikfonderna gör. För den enskilde investeraren utgör det 

därför ett mer optimalt val att investera i passivt förvaltade etikfonder för att uppnå en 

högre avkastning på den svenska marknaden.  
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8. FÖRSLAG TILL FRAMTIDA FORSKNING 
 

Vid studiens sammanställande har olika förslag gällande vidare forskning uppkommit 

då det finns en rad intressanta perspektiv på etikfonder som bör belysas ytterligare. 

Denna studie undersöker prestationen på svenska fonder med innehav på den svenska 

marknaden. Därutav begränsas urvalet då de existerande etikfonderna som investerar 

inom Sverige är få till antalet. Ett intressant perspektiv hade varit att inkludera ett 

större urval av etikfonder inom exempelvis den skandinaviska fondmarknaden för att 

möjliggöra framställning av statistiska signifikansnivåer samt analysera dessa över en 

längre tidsperiod, för ytterligare fastställa prestationsmåttens förhållande till 

etikfonderna och marknaden.  Samtidigt kan framtida forskning vidare undersöka och 

utvärdera möjliga faktorer inom etikfonder och etiskt investerande som påverkar det 

utfall som resultatet baserats på.  
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Riskfri avkastning: 1.7427%
Presenterad av: Moneymate Limited © MoneyMate Limited 2012. Alla rättigheter reserveras. 

Aktivt förvaltade etikfonder
Fondnamn Avkastning (%) Medelv. Varians Stand.avvik. Kovarians Track Error Beta Treynor Sharpe Alfa Info. Ratio
Aktie-Ansvar Sverige -3,453 -0,005 0,881 0,939 0,847 0,47 0,82 -0,012 -0,011 -0,004 -0,007
Cicero SRI Sverige -1,226 0,001 0,83 0,911 0,828 0,455 0,802 -0,005 -0,004 0,002 0,006
Cliens Sverige A 0,956 0,008 1 1 0,186 1,289 0,18 0,016 0,003 0,004 0,007
DNB Småbolagsfond A -6,032 -0,013 0,764 0,874 0,726 0,588 0,702 -0,026 -0,021 -0,013 -0,019
DNB Sverigefond A -4,555 -0,008 0,915 0,957 0,855 0,489 0,827 -0,016 -0,014 -0,007 -0,013
Folksams Aktiefond Sverige -2,984 -0,003 0,974 0,987 0,911 0,43 0,882 -0,009 -0,008 -0,002 -0,003
Folksams LO Fond Sverige -2,609 -0,002 0,962 0,981 0,906 0,429 0,876 -0,008 -0,007 -0,001 -0,001
Folksams Tänstemannafond Sverige -2,518 -0,002 0,958 0,979 0,904 0,429 0,875 -0,008 -0,007 -0,001 0
Nordea Swedish Stars -2,281 -0,002 0,938 0,968 0,858 0,506 0,83 -0,008 -0,007 -0,001 0,001
SEB Etisk Sverige -1,000 0,002 0,887 0,942 0,856 0,456 0,828 -0,004 -0,003 0,003 0,008
SEB Stiftelse Sverige -7,207 -0,016 0,915 0,956 0,862 0,474 0,834 -0,025 -0,022 -0,015 -0,029
Skandia Cancerfonden -5,684 -0,011 0,964 0,863 0,485 0,835 -0,019 -0,017 -0,011 -0,019
Skandia Världsnaturfonden -4,370 -0,008 0,917 0,958 0,855 0,489 0,828 -0,015 -0,013 -0,007 -0,012
Swedbank Robur Ethica Sverige -2,990 -0,003 0,999 0,999 0,887 0,507 0,859 -0,009 -0,008 -0,002 -0,003
Swedbank Robur Ethica Sverige MEGA -3,760 -0,006 0,972 0,986 0,935 0,369 0,905 -0,011 -0,01 -0,004 -0,01
Swedbank Robur Humanfond -3,040 -0,004 0,996 0,998 0,886 0,507 0,858 -0,01 -0,008 -0,002 -0,003

Passivt förvaltade etikfonder
Fondnamn Avkastning (%) Medelv. Varians Stand.avvik. Kovarians Track Error Beta Treynor Sharpe Alfa Info. Ratio
Handelsbanken Sverige Index Criteria -5,248 -0,01 0,92 0,959 0,856 0,49 0,829 -0,018 -0,016 -0,009 -0,017
SPP Aktiefond Sverige -3,818 -0,006 0,932 0,965 0,856 0,504 0,828 -0,013 -0,011 -0,005 -0,008
Öhman Etisk Index Sverige A -2,796 -0,002 1,09 1,044 1,021 0,285 0,988 -0,007 -0,007 0 -0,001

Marknadsbenchmark SIX Return Index -2,596 -0,002 1,033 1,016 1,033 0 1 -0,007 -0,007 0 --

APPENDIX

PRESTATIONSRAPPORT 2007

De visade värdena är baserade på följande:
Svenska Kronor (SEK), NAV, Återinvesterad bruttoinkomst på ex-utdelningsdatum
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Aktivt förvaltade etikfonder
Fondnamn Avkastning (%) Medelv. Varians Stand.avvik. Kovarians Track Error Beta Treynor Sharpe Alfa Info. Ratio
Aktie-Ansvar Sverige -40,256 -0,124 3,386 1,84 3,184 1,002 0,799 -0,161 -0,07 -0,033 -0,008
Cicero SRI Sverige -41,473 -0,131 3,094 1,759 2,957 1,08 0,742 -0,183 -0,077 -0,046 -0,014
Cliens Sverige A -28,275 -0,077 2,778 1,667 0,55 2,38 0,138 -0,59 -0,049 -0,065 0,016
DNB Småbolagsfond A -42,315 -0,136 2,795 1,672 2,669 1,201 0,67 -0,211 -0,084 -0,061 -0,017
DNB Sverigefond A -35,445 -0,102 3,613 1,901 3,183 1,11 0,799 -0,133 -0,056 -0,01 0,013
Folksams Aktiefond Sverige -40,182 -0,12 4,142 2,035 3,81 0,712 0,956 -0,13 -0,061 -0,01 -0,006
Folksams LO Fond Sverige -39,876 -0,118 4,095 2,024 3,788 0,71 0,95 -0,13 -0,061 -0,009 -0,004
Folksams Tänstemannafond Sverige -39,822 -0,118 4,077 2,019 3,779 0,71 0,948 -0,13 -0,061 -0,009 -0,004
Nordea Swedish Stars -37,649 -0,112 3,425 1,851 3,04 1,153 0,763 -0,153 -0,063 -0,025 0,003
SEB Etisk Sverige -35,481 -0,102 3,635 1,906 3,309 1,001 0,83 -0,128 -0,056 -0,007 0,014
SEB Stiftelse Sverige -36,077 -0,103 3,787 1,946 3,325 1,06 0,834 -0,13 -0,056 -0,008 0,011
Skandia Cancerfonden -36,068 -0,104 3,553 1,885 3,191 1,075 0,801 -0,136 -0,058 -0,013 0,01
Skandia Världsnaturfonden -36,732 -0,107 3,571 1,89 3,199 1,076 0,803 -0,139 -0,059 -0,016 0,008
Swedbank Robur Ethica Sverige -43,134 -0,134 4,053 2,013 3,418 1,096 0,858 -0,162 -0,069 -0,036 -0,017
Swedbank Robur Ethica Sverige MEGA -38,584 -0,114 3,838 1,959 3,667 0,699 0,92 -0,129 -0,061 -0,008 0,002
Swedbank Robur Humanfond -43,220 -0,134 4,048 2,012 3,416 1,096 0,857 -0,162 -0,069 -0,036 -0,017

Passivt förvaltade etikfonder
Fondnamn Avkastning (%) Medelv. Varians Stand.avvik. Kovarians Track Error Beta Treynor Sharpe Alfa Info. Ratio
Handelsbanken Sverige Index Criteria -40,927 -0,126 3,526 1,878 3,204 1,05 0,804 -0,163 -0,07 -0,034 -0,01
SPP Aktiefond Sverige -36,266 -0,105 3,548 1,884 3,214 1,052 0,806 -0,136 -0,058 -0,013 0,01
Öhman Etisk Index Sverige A -38,477 -0,111 4,293 2,072 3,788 0,838 0,95 -0,122 -0,056 -0,002 0,005

PRESTATIONSRAPPORT 2008
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Aktivt förvaltade etikfonder
Fondnamn Avkastning (%) Medelv. Varians Stand.avvik. Kovarians Track Error Beta Treynor Sharpe Alfa Info. Ratio
Aktie-Ansvar Sverige 48,315 0,117 1,713 1,309 1,596 0,758 0,777 0,144 0,085 0,018 -0,012
Cicero SRI Sverige 47,149 0,114 1,645 1,283 1,605 0,7 0,781 0,14 0,085 0,015 -0,017
Cliens Sverige A 39,528 0,099 1,564 1,251 0,354 1,706 0,173 0,546 0,075 0,073 -0,016
DNB Småbolagsfond A 65,932 0,145 1,24 1,114 1,249 0,892 0,608 0,231 0,126 0,067 0,021
DNB Sverigefond A 51,278 0,123 1,806 1,344 1,65 0,749 0,803 0,147 0,088 0,02 -0,005
Folksams Aktiefond Sverige 53,682 0,13 2,399 1,549 2,112 0,478 1,028 0,122 0,081 0 0,008
Folksams LO Fond Sverige 53,580 0,13 2,383 1,544 2,106 0,475 1,025 0,122 0,081 0,001 0,007
Folksams Tänstemannafond Sverige 54,055 0,13 2,387 1,545 2,107 0,476 1,026 0,122 0,081 0,001 0,009
Nordea Swedish Stars 54,578 0,13 2,16 1,47 1,804 0,779 0,878 0,143 0,085 0,019 0,005
SEB Etisk Sverige 51,099 0,124 2,212 1,487 1,892 0,695 0,921 0,13 0,08 0,008 -0,003
SEB Stiftelse Sverige 81,927 0,177 2,51 1,584 1,969 0,791 0,959 0,179 0,108 0,056 0,064
Skandia Cancerfonden 52,814 0,125 1,753 1,324 1,599 0,78 0,779 0,154 0,091 0,026 -0,001
Skandia Världsnaturfonden 51,883 0,123 1,733 1,316 1,593 0,776 0,775 0,153 0,09 0,025 -0,004
Swedbank Robur Ethica Sverige 51,931 0,127 2,423 1,557 2,032 0,643 0,989 0,123 0,078 0,002 0,001
Swedbank Robur Ethica Sverige MEGA 54,593 0,13 2,139 1,462 1,997 0,447 0,972 0,129 0,086 0,008 0,009
Swedbank Robur Humanfond 52,254 0,127 2,416 1,554 2,029 0,642 0,988 0,124 0,079 0,003 0,002

Passivt förvaltade etikfonder
Fondnamn Avkastning (%) Medelv. Varians Stand.avvik. Kovarians Track Error Beta Treynor Sharpe Alfa Info. Ratio
Handelsbanken Sverige Index Criteria 56,686 0,134 2,188 1,479 1,809 0,79 0,881 0,147 0,087 0,023 0,01
SPP Aktiefond Sverige 50,237 0,122 2,086 1,444 1,789 0,75 0,871 0,135 0,081 0,012 -0,005
Öhman Etisk Index Sverige A 49,690 0,122 2,376 1,541 2,049 0,577 0,997 0,118 0,076 -0,003 -0,006

Marknadsbenchmark SIX Return Index 52,508 0,126 2,054 1,433 2,054 0 1 0,121 0,085 0 --

PRESTATIONSRAPPORT 2009
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Aktivt förvaltade etikfonder
Fondnamn Avkastning (%) Medelv. Varians Stand.avvik. Kovarians Track Error Beta Treynor Sharpe Alfa Info. Ratio
Aktie-Ansvar Sverige 25,122 0,066 0,851 0,922 0,762 0,532 0,797 0,077 0,066 0,009 -0,007
Cicero SRI Sverige 25,099 0,067 1,045 1,022 0,869 0,513 0,909 0,068 0,061 0,003 -0,006
Cliens Sverige A 39,847 0,099 1,389 1,178 0,149 1,431 0,155 0,607 0,08 0,084 0,021
DNB Småbolagsfond A 31,620 0,079 0,764 0,874 0,685 0,592 0,716 0,104 0,085 0,028 0,016
DNB Sverigefond A 27,703 0,072 0,924 0,961 0,794 0,541 0,83 0,081 0,07 0,013 0,004
Folksams Aktiefond Sverige 25,660 0,068 1,044 1,022 0,899 0,449 0,94 0,067 0,062 0,002 -0,004
Folksams LO Fond Sverige 25,688 0,068 1,039 1,019 0,897 0,447 0,939 0,067 0,062 0,002 -0,004
Folksams Tänstemannafond Sverige 25,894 0,068 1,025 1,012 0,888 0,453 0,929 0,068 0,063 0,003 -0,003
Nordea Swedish Stars 18,558 0,052 1,106 1,052 0,875 0,559 0,915 0,052 0,045 -0,012 -0,031
SEB Etisk Sverige 19,515 0,053 0,917 0,957 0,82 0,483 0,857 0,057 0,051 -0,007 -0,034
SEB Stiftelse Sverige 21,807 0,059 1,065 1,032 0,875 0,521 0,915 0,06 0,053 -0,005 -0,02
Skandia Cancerfonden 26,874 0,07 0,923 0,961 0,791 0,546 0,827 0,079 0,068 0,012 0
Skandia Världsnaturfonden 26,234 0,068 0,899 0,948 0,78 0,544 0,815 0,078 0,067 0,011 -0,002
Swedbank Robur Ethica Sverige 23,757 0,064 1,042 1,021 0,896 0,453 0,938 0,063 0,058 -0,002 -0,013
Swedbank Robur Ethica Sverige MEGA 25,290 0,067 1,012 1,006 0,886 0,444 0,926 0,067 0,062 0,002 -0,006
Swedbank Robur Humanfond 23,580 0,063 1,044 1,022 0,895 0,459 0,936 0,063 0,057 -0,002 -0,014

Passivt förvaltade etikfonder
Fondnamn Avkastning (%) Medelv. Varians Stand.avvik. Kovarians Track Error Beta Treynor Sharpe Alfa Info. Ratio
Handelsbanken Sverige Index Criteria 28,266 0,073 0,979 0,989 0,83 0,525 0,867 0,079 0,069 0,012 0,007
SPP Aktiefond Sverige 24,193 0,064 0,977 0,989 0,821 0,54 0,858 0,069 0,06 0,004 -0,01
Öhman Etisk Index Sverige A 25,484 0,067 0,934 0,966 0,919 0,228 0,961 0,065 0,064 0 -0,012

Marknadsbenchmark SIX Return Index 26,705 0,07 0,956 0,978 0,956 0 1 0,065 0,066 0 --

PRESTATIONSRAPPORT 2010
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Aktivt förvaltade etikfonder
Fondnamn Avkastning (%) Medelv. Varians Stand.avvik. Kovarians Track Error Beta Treynor Sharpe Alfa Info. Ratio
Aktie-Ansvar Sverige -14,015 -0,033 1,589 1,261 1,531 0,703 0,779 -0,049 -0,03 -0,011 -0,005
Cicero SRI Sverige -16,952 -0,041 2,022 1,422 1,769 0,671 0,9 -0,051 -0,032 -0,014 -0,016
Cliens Sverige A -12,808 -0,027 2,037 1,427 1,838 0,571 0,935 -0,034 -0,022 0 0,005
DNB Småbolagsfond A -10,367 -0,023 1,416 1,19 1,386 0,782 0,705 -0,039 -0,023 -0,003 0,009
DNB Sverigefond A -18,174 -0,047 1,676 1,295 1,571 0,708 0,799 -0,064 -0,04 -0,024 -0,023
Folksams Aktiefond Sverige -15,581 -0,037 1,926 1,388 1,7 0,701 0,865 -0,048 -0,03 -0,012 -0,01
Folksams LO Fond Sverige -15,368 -0,036 1,91 1,382 1,694 0,699 0,862 -0,047 -0,03 -0,011 -0,009
Folksams Tänstemannafond Sverige -15,230 -0,036 1,898 1,378 1,688 0,699 0,858 -0,047 -0,029 -0,011 -0,008
Nordea Swedish Stars -11,342 -0,025 1,614 1,27 1,521 0,733 0,774 -0,038 -0,023 -0,003 0,007
SEB Etisk Sverige -16,285 -0,04 1,737 1,318 1,579 0,738 0,803 -0,056 -0,034 -0,017 -0,014
SEB Stiftelse Sverige -22,223 -0,058 2,248 1,5 1,875 0,682 0,954 -0,065 -0,042 -0,029 -0,041
Skandia Cancerfonden -18,647 -0,048 1,698 1,303 1,566 0,73 0,796 -0,066 -0,04 -0,025 -0,025
Skandia Världsnaturfonden -20,227 -0,054 1,665 1,29 1,549 0,73 0,788 -0,074 -0,045 -0,031 -0,032
Swedbank Robur Ethica Sverige -18,356 -0,046 1,879 1,371 1,683 0,692 0,856 -0,059 -0,037 -0,021 -0,023
Swedbank Robur Ethica Sverige MEGA -18,475 -0,047 1,885 1,373 1,69 0,687 0,859 -0,06 -0,037 -0,022 -0,024
Swedbank Robur Humanfond -19,891 -0,051 1,882 1,372 1,678 0,701 0,853 -0,066 -0,041 -0,027 -0,031

Passivt förvaltade etikfonder
Fondnamn Avkastning (%) Medelv. Varians Stand.avvik. Kovarians Track Error Beta Treynor Sharpe Alfa Info. Ratio
Handelsbanken Sverige Index Criteria -17,161 -0,042 1,91 1,382 1,699 0,692 0,864 -0,054 -0,034 -0,017 -0,017
SPP Aktiefond Sverige -12,867 -0,029 1,788 1,337 1,615 0,723 0,822 -0,041 -0,025 -0,005 0,002
Öhman Etisk Index Sverige A -13,976 -0,032 1,944 1,394 1,907 0,312 0,97 -0,037 -0,026 -0,003 -0,005

Marknadsbenchmark SIX Return Index -13,506 -0,03 1,966 1,402 1,966 0 1 -0,035 -0,025 0 --

PRESTATIONSRAPPORT 2011
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Aktivt förvaltade etikfonder
Fondnamn Avkastning (%) Medelv. Varians Stand.avvik. Kovarians Track Error Beta Treynor Sharpe Alfa Info. Ratio
Aktie-Ansvar Sverige 15,435 0,043 0,822 0,907 0,738 0,455 0,856 0,045 0,043 0,003 -0,006
Cicero SRI Sverige 14,661 0,042 0,952 0,976 0,785 0,495 0,91 0,041 0,038 0 -0,008
Cliens Sverige A 8,999 0,029 1,117 1,057 0,917 0,38 1,064 0,023 0,023 -0,02 -0,044
DNB Småbolagsfond A 9,586 0,028 0,535 0,731 0,559 0,528 0,648 0,035 0,031 -0,004 -0,035
DNB Sverigefond A 15,884 0,045 0,86 0,928 0,777 0,411 0,901 0,044 0,043 0,003 -0,003
Folksams Aktiefond Sverige 17,441 0,049 0,958 0,979 0,829 0,402 0,962 0,046 0,045 0,004 0,007
Folksams LO Fond Sverige 17,730 0,049 0,951 0,975 0,826 0,401 0,958 0,047 0,046 0,005 0,008
Folksams Tänstemannafond Sverige 17,785 0,05 0,946 0,973 0,824 0,401 0,956 0,047 0,046 0,005 0,009
Nordea Swedish Stars 16,715 0,046 0,835 0,914 0,751 0,442 0,871 0,048 0,046 0,006 0,001
SEB Etisk Sverige 16,742 0,047 1,027 1,014 0,844 0,45 0,978 0,044 0,042 0,002 0,003
SEB Stiftelse Sverige 20,750 0,057 1,179 1,086 0,907 0,476 1,052 0,05 0,049 0,009 0,024
Skandia Cancerfonden 15,726 0,044 0,868 0,932 0,781 0,41 0,906 0,044 0,042 0,002 -0,004
Skandia Världsnaturfonden 17,033 0,047 0,841 0,917 0,767 0,41 0,89 0,048 0,046 0,006 0,003
Swedbank Robur Ethica Sverige 18,058 0,05 0,948 0,974 0,825 0,401 0,957 0,047 0,047 0,006 0,01
Swedbank Robur Ethica Sverige MEGA 18,669 0,051 0,927 0,963 0,816 0,397 0,946 0,049 0,048 0,008 0,014
Swedbank Robur Humanfond 17,524 0,049 0,936 0,967 0,819 0,4 0,95 0,046 0,046 0,005 0,007

Passivt förvaltade etikfonder
Fondnamn Avkastning (%) Medelv. Varians Stand.avvik. Kovarians Track Error Beta Treynor Sharpe Alfa Info. Ratio
Handelsbanken Sverige Index Criteria 19,224 0,053 0,955 0,977 0,822 0,416 0,953 0,051 0,049 0,009 0,016
SPP Aktiefond Sverige 18,333 0,051 0,892 0,945 0,791 0,415 0,918 0,05 0,048 0,008 0,011
Öhman Etisk Index Sverige A 17,035 0,048 0,966 0,983 0,89 0,219 1,033 0,042 0,044 0,001 0,008

Marknadsbenchmark SIX Return Index 16,487 0,046 0,862 0,929 0,862 0 1 0,041 0,044 0 --

PRESTATIONSRAPPORT 2012
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Aktivt förvaltade etikfonder
Fondnamn Avkastning (%) Medelv. Varians Stand.avvik. Kovarians Track Error Beta Treynor Sharpe Alfa Info. Ratio
Aktie-Ansvar Sverige 26,339 0,066 0,32 0,566 0,304 0,34 0,755 0,081 0,108 0,012 -0,011
Cicero SRI Sverige 22,557 0,058 0,409 0,639 0,342 0,356 0,85 0,062 0,083 -0,002 -0,033
Cliens Sverige A 25,860 0,065 0,436 0,661 0,386 0,258 0,959 0,063 0,092 -0,002 -0,017
DNB Småbolagsfond A 33,775 0,081 0,255 0,505 0,248 0,402 0,616 0,124 0,151 0,036 0,029
DNB Sverigefond A 20,599 0,053 0,395 0,629 0,338 0,349 0,839 0,058 0,077 -0,006 -0,047
Folksams Aktiefond Sverige 24,789 0,063 0,408 0,639 0,359 0,305 0,892 0,065 0,091 0 -0,022
Folksams LO Fond Sverige 25,038 0,063 0,407 0,638 0,358 0,304 0,89 0,066 0,092 0,001 -0,021
Folksams Tänstemannafond Sverige 24,973 0,063 0,405 0,636 0,357 0,304 0,888 0,066 0,092 0,001 -0,021
Nordea Swedish Stars 22,317 0,057 0,361 0,601 0,327 0,33 0,813 0,064 0,087 0 -0,038
SEB Etisk Sverige 22,033 0,057 0,439 0,662 0,36 0,349 0,894 0,058 0,079 -0,006 -0,037
SEB Stiftelse Sverige 28,727 0,071 0,422 0,65 0,36 0,323 0,895 0,074 0,102 0,009 0,005
Skandia Cancerfonden 20,827 0,054 0,385 0,62 0,32 0,383 0,795 0,062 0,079 -0,003 -0,041
Skandia Världsnaturfonden 22,609 0,058 0,39 0,624 0,322 0,385 0,8 0,066 0,085 0,001 -0,031
Swedbank Robur Ethica Sverige 22,474 0,058 0,411 0,641 0,359 0,308 0,892 0,059 0,083 -0,005 -0,039
Swedbank Robur Ethica Sverige MEGA 23,174 0,059 0,408 0,639 0,358 0,308 0,89 0,061 0,085 -0,003 -0,034
Swedbank Robur Humanfond 23,333 0,06 0,41 0,641 0,359 0,309 0,891 0,062 0,086 -0,003 -0,032

Passivt förvaltade etikfonder
Fondnamn Avkastning (%) Medelv. Varians Stand.avvik. Kovarians Track Error Beta Treynor Sharpe Alfa Info. Ratio
Handelsbanken Sverige Index Criteria 25,810 0,065 0,402 0,634 0,356 0,305 0,884 0,068 0,095 0,003 -0,015
SPP Aktiefond Sverige 25,047 0,063 0,397 0,63 0,348 0,322 0,864 0,068 0,093 0,003 -0,02
Öhman Etisk Index Sverige A 25,514 0,064 0,424 0,651 0,409 0,09 1,016 0,059 0,092 -0,006 -0,058

Marknadsbenchmark SIX Return Index 27,951 0,07 0,403 0,635 0,403 0 1 0,065 0,102 0 --

PRESTATIONSRAPPORT 2013
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Aktivt förvaltade etikfonder
Fondnamn Avkastning (%) Medelv. Varians Stand.avvik. Kovarians Track Error Beta Treynor Sharpe Alfa Info. Ratio
Aktie-Ansvar Sverige 17,813 0,047 0,412 0,642 0,344 0,436 0,738 0,057 0,066 0,014 0,01
Cicero SRI Sverige 17,298 0,046 0,443 0,665 0,356 0,444 0,763 0,054 0,062 0,012 0,008
Cliens Sverige A 12,336 0,034 0,48 0,693 0,413 0,345 0,887 0,033 0,043 -0,004 -0,024
DNB Småbolagsfond A 20,173 0,052 0,427 0,653 0,334 0,473 0,717 0,066 0,073 0,021 0,021
DNB Sverigefond A 13,503 0,037 0,388 0,623 0,34 0,416 0,731 0,044 0,051 0,004 -0,014
Folksams Aktiefond Sverige 15,933 0,043 0,414 0,644 0,359 0,403 0,77 0,049 0,059 0,009 0
Folksams LO Fond Sverige 16,180 0,043 0,414 0,643 0,359 0,403 0,77 0,05 0,06 0,009 0,002
Folksams Tänstemannafond Sverige 16,082 0,043 0,413 0,642 0,358 0,403 0,769 0,05 0,059 0,009 0,001
Nordea Swedish Stars 14,400 0,039 0,407 0,638 0,341 0,438 0,731 0,047 0,053 0,007 -0,008
SEB Etisk Sverige 20,094 0,053 0,54 0,735 0,378 0,501 0,811 0,059 0,065 0,017 0,021
SEB Stiftelse Sverige 18,480 0,049 0,444 0,666 0,355 0,447 0,762 0,058 0,066 0,015 0,014
Skandia Cancerfonden 13,798 0,037 0,384 0,62 0,339 0,415 0,727 0,045 0,052 0,005 -0,013
Skandia Världsnaturfonden 13,566 0,037 0,383 0,619 0,338 0,415 0,726 0,044 0,052 0,005 -0,014
Swedbank Robur Ethica Sverige 12,774 0,035 0,41 0,64 0,358 0,4 0,768 0,039 0,047 0,001 -0,019
Swedbank Robur Ethica Sverige MEGA 13,406 0,036 0,408 0,639 0,357 0,4 0,767 0,041 0,05 0,003 -0,015
Swedbank Robur Humanfond 12,052 0,033 0,411 0,641 0,357 0,403 0,767 0,037 0,044 -0,001 -0,023

Passivt förvaltade etikfonder
Fondnamn Avkastning (%) Medelv. Varians Stand.avvik. Kovarians Track Error Beta Treynor Sharpe Alfa Info. Ratio
Handelsbanken Sverige Index Criteria 16,915 0,045 0,418 0,646 0,359 0,408 0,769 0,052 0,062 0,011 0,006
SPP Aktiefond Sverige 16,280 0,043 0,414 0,643 0,358 0,405 0,768 0,05 0,06 0,01 0,002
Öhman Etisk Index Sverige A 15,351 0,042 0,495 0,704 0,476 0,1 1,02 0,036 0,052 -0,002 -0,009

Marknadsbenchmark SIX Return Index 15,808 0,042 0,466 0,683 0,466 0 1 0,038 0,055 0 --

PRESTATIONSRAPPORT 2014
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Aktivt förvaltade etikfonder
Fondnamn Avkastning (%) Ann. Avkast. (%) Medelv. Varians Stand.avvik. Kovarians Track Error Beta Treynor Sharpe Alfa Info. Ratio
Aktie-Ansvar Sverige 58,143 5,894 0,022 1,252 1,119 1,168 0,621 0,794 0,027 0,019 0,001 -0,006
Cicero SRI Sverige 45,676 4,813 0,02 1,315 1,147 1,194 0,63 0,812 0,023 0,016 -0,002 -0,01
Cliens Sverige A 89,854 8,340 0,029 1,353 1,163 0,603 1,272 0,41 0,069 0,024 0,018 0,002
DNB Småbolagsfond A 86,938 8,131 0,027 1,031 1,016 0,988 0,726 0,672 0,039 0,026 0,009 0,001
DNB Sverigefond A 54,500 5,586 0,022 1,327 1,152 1,193 0,642 0,811 0,026 0,018 0,001 -0,007
Folksams Aktiefond Sverige 60,746 6,110 0,024 1,539 1,24 1,378 0,504 0,937 0,025 0,019 0 -0,004
Folksams LO Fond Sverige 63,604 6,344 0,025 1,525 1,235 1,372 0,502 0,933 0,026 0,019 0 -0,003
Folksams Tänstemannafond Sverige 64,798 6,441 0,025 1,519 1,232 1,368 0,503 0,93 0,026 0,02 0,001 -0,002
Nordea Swedish Stars 61,681 6,187 0,023 1,36 1,166 1,194 0,665 0,812 0,028 0,019 0,002 -0,004
SEB Etisk Sverige 65,211 6,474 0,024 1,429 1,195 1,259 0,617 0,856 0,028 0,02 0,002 -0,002
SEB Stiftelse Sverige 88,279 8,227 0,03 1,578 1,256 1,322 0,637 0,899 0,032 0,023 0,006 0,006
Skandia Cancerfonden 51,337 5,313 0,021 1,316 1,147 1,186 0,644 0,806 0,025 0,018 0 -0,008
Skandia Världsnaturfonden 50,801 5,267 0,021 1,305 1,142 1,181 0,644 0,803 0,025 0,017 0 -0,008
Swedbank Robur Ethica Sverige 38,090 4,115 0,019 1,527 1,236 1,313 0,61 0,893 0,02 0,015 -0,004 -0,012
Swedbank Robur Ethica Sverige MEGA 54,712 5,604 0,024 1,88 1,371 1,348 0,81 0,916 0,026 0,017 0,001 -0,002
Swedbank Robur Humanfond 34,776 3,799 0,018 1,524 1,234 1,31 0,612 0,891 0,019 0,014 -0,005 -0,013

Passivt förvaltade etikfonder
Fondnamn Avkastning (%) Ann. Avkast. (%) Medelv. Varians Stand.avvik. Kovarians Track Error Beta Treynor Sharpe Alfa Info. Ratio
Handelsbanken Sverige Index Criteria 63,420 6,329 0,024 1,418 1,191 1,247 0,628 0,848 0,028 0,02 0,002 -0,003
SPP Aktiefond Sverige 71,478 6,970 0,026 1,461 1,209 1,232 0,685 0,837 0,03 0,021 0,004 0
Öhman Etisk Index Sverige A 63,738 6,355 0,025 1,573 1,254 1,437 0,412 0,977 0,025 0,019 0 -0,002

Marknadsbenchmark SIX Return Index 71,268 6,954 0,026 1,471 1,213 1,471 0 1 0,025 0,021 0 --
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