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Executive Summary 

 

Ethical conscious investors use a wide range of screening methods to indentify ethically 

responsible and sustainable companies. Based on the assumption that implementing an ethical 

screening process minimizes the investment universe and therefore leads to a lower return of 

the portfolio, this thesis sets out to investigate the performance of ethical investments in 

Europe. 

 

The analysis is conformed on ethical and conventional mutual funds in a period from January 

2001 to October 2010. The ethical and conventional mutual funds are divided into three 

regional subgroups and analyzed for geographical performance differences across Europe. 

These three subgroups are The United Kingdom, Scandinavia and a group consisting of nine 

different countries in Europe.  

 

The analysis is conducted through multiple regression analysis using the Carhart (1997) four-

factor model which uses four factors to compare the risk adjusted return of a portfolio with 

the risk adjusted return of the market. This model is chosen based on a theoretical discussion 

of various performance measurement models and a meta-analysis performed on ethical 

investment studies.  

 

The results obtained from the analysis shows evidence that European ethical mutual funds 

underperform compared to the conventional reference group. The degree of underperformance 

varies greatly between the regions in Europe with UK showing the best ethical mutual fund 

performances and Europe showing the worst.  

 

Furthermore the analysis performed in this paper indicates that the excess return of the ethical 

mutual funds decrease when the screening process is intensified by implementing more 

ethical screens.  

 

Finally the analysis in this paper shows vague evidence that ethical mutual funds has 

performed relatively better during the time of financial crisis (2007 – 2010) compared to their 

conventional counterparts. 
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1. Indledning 

 

Har virksomheder et socialt ansvar overfor det samfund de er en del af? 

 

Lige siden introduktionen af ”Corporate Social Responsibility” (CSR) i begyndelsen af 

1970’erne har begrebet skabt stor debat ikke mindst blandt økonomer, investorer, 

virksomhedsledere, politikere samt NGO’er. På den ene side argumenteres der for, at det er 

virksomhedernes økonomiske vækst som driver samfundet og at den høje levestandard vi har 

i dag, i høj grad skyldes virksomhederne og de frie markedskræfter. Økonomen Milton 

Friedman var en af de første til at påpege dette. I hans berømte artikel fra 1970, “The Social 

Responsibility of Business is to Increase its Profits” argumenterer han for, at virksomhedernes 

eneste ansvar er at maksimere afkastet til dets aktionærer.  

 

På den anden side argumenterer fortalerne for CSR for, at virksomhederne er en del af det 

samfund de opererer i og derfor er de ikke kun ansvarlige overfor deres aktionærer, men 

overfor alle deres interessenter. Yderligere argumenteres der for, at virksomheder der 

anerkender deres samfundsansvar kan skabe langsigtet profit ved at implementere strategisk 

CSR i deres forretningsstrategi.  

 

Porter & Kramer (2006) beskriver sammenhængen mellem virksomhedernes succes og 

virksomhedernes sociale ansvar og de argumenterer samtidig for at dette er to uadskillelige 

størrelser, som ikke kan eksistere uden hinanden.  

 

Den finansielle krise og klimaforandringerne er to begivenheder der i den grad har præget 

2000’erne og begge illustrerer de Porter & Kramers (2006) teori. Begge begivenheder har 

ligeledes været med til at flytte virksomhedernes fokus fra kortsigtet profitmaksimering til 

langsigtede bæredygtige strategier.  

 

Men skaber socialt ansvarlige virksomheder langsigtet profit for deres aktionærer ved at 

implementere strategisk CSR eller medfører det udelukkende ekstra omkostninger for 

virksomheden og dermed et lavere afkast til aktionærerne? 

Det er et afgørende spørgsmål ikke blot for investorerne, men for CSR i det hele taget. Kan 

virksomhedernes CSR-strategier måles på bundlinjen og er investorerne interesserede i at 

investere i socialt ansvarlige virksomheder? 
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Det vil være meget individuelt, hvad den enkelte virksomhed opnår ved at implementere en 

CSR-strategi, ligesom det vil være op til den enkelte investor at vurdere fordelene ved at 

investere i socialt ansvarlige virksomheder. Der er dog en række generelle overvejelser, som 

investorerne skal gøre sig, før de beslutter om de vil anvende en socialt ansvarlig 

investeringsstrategi.1 

 

For det første vil en socialt ansvarlig investeringsstrategi minimere investeringsuniverset, som 

investoren vælger sine investeringer ud fra. Det vil derfor blive sværere at sammensætte en 

differentieret portefølje, hvilket i henhold til økonomisk teori enten vil lede til en højere risiko 

eller et lavere afkast for porteføljen.  

For det andet skal investorerne overveje om omkostningerne ved virksomhedernes 

engagement i CSR opvejes af indtægterne herved. Et punkt hvor socialt ansvarlige 

virksomheder kunne tænkes at have en fordel frem for konventionelle virksomheder er i 

relation til dårlig omtale i forbindelse med etiske, sociale, miljømæssige eller corporate 

governance forhold. Virksomheder der ikke er på forkant med disse forhold vil have en større 

risiko for, at negativ information slipper ud, hvilket kan føre til kursfald såfremt investorerne 

tolker det negativt.  

 

1.1 Problemformulering 

På baggrund af ovenstående problemidentifikation er det interessant at undersøge, hvorvidt 

etiske investorer betaler en pris, i form af et lavere afkast, for at investere etisk. 

Afhandlingens hovedspørgsmål er derfor: 

 

• Hvordan har etiske investeringsforeninger i Europa performet i perioden januar 

2001 til oktober 2010 sammenlignet med konventionelle investeringsforeninger? 

 

Hovedspørgsmålet vil blive besvaret igennem de tre nedennævnte underspørgsmål: 

 

1. Er der regionale afkastforskelle mellem United Kingdom (UK), Skandinavien og resten af 

Europa? 

 

                                                 
1 Investorer der investerer socialt ansvarligt vil fremover blive betegnet som etiske investorer. Se kapitel 2 for en 
uddybning af de forskellige anvendte betegnelser. 
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2. Er der en sammenhæng mellem antallet af anvendte screeningkriterier og afkastet af etiske 

investeringer? 

 

3. Hvordan har etiske investeringsforeninger klaret sig under den finansielle krise? 

 

1.2 Afgrænsning 

Performanceevalueringen af etiske investeringer kan i princippet foretages ud fra mange 

forskellige metoder. Den optimale metode ville være at foretage en selvstændig screening af 

virksomheder i Europa og på baggrund af denne screeningproces konstruere en etisk 

portefølje af virksomheder. En sådan screeningproces ligger desværre langt udover rammerne 

for nærværende afhandling, da den er meget lang og tidskrævende.  

 

Alternativt kunne porteføljen af etiske virksomheder konstrueres ud fra etiske ratingsdata fra 

eksterne databaser såsom Vigeo2 eller KLD Research & Analytic3. Det har dog ikke været 

muligt at få adgang til de nævnte databaser, hvorfor en selvstændig konstruktion af etiske 

porteføljer ikke har været mulig.  

 

En tredje metode til at performanceevaluere etiske investeringer er at sammenligne etiske 

aktieindeks med traditionelle aktieindeks. Dette har dog heller ikke været muligt da det første 

etiske aktieindeks i Europa, FTSE KLD Europe Sustainability Index4, først blev lanceret i år 

2007, hvilket ikke giver en tilstrækkelig tidshorisont for analysen.  

 

Afhandlingens udgangspunkt er derfor at performanceevaluere investeringsforeninger der 

anvender en etisk investeringsstrategi og derved investerer i etiske virksomheder. 

Tidligere undersøgelser af etiske investeringers performance har primært fokuseret på at 

analysere etiske investeringsforeninger da det letter screeningsprocessen betydeligt. Analyser 

af etiske investeringsforeninger inkluderer bl.a. Hamilton et al. (1993), Statman (2000), Bauer 

et al. (2005), Bauer et al. (2006), Renneboog et al. (2008a).  

 

Performanceevalueringen vil blive foretaget på baggrund af investeringsforeningernes afkast 

men investors nettoafkast vil ikke være en del af analysen. Det betyder, at der ikke indgår 

                                                 
2 http://www.vigeo.com 
3 http://www.kld.com/ 
4 www.kld.com 
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betragtninger vedrørende investorskatter i afhandlingen. Den private investor vil, alt efter 

hvor i Europa vedkommende er bosiddende, være underlagt en række skatteregler for 

aktieavancer og dividendeudbetalinger, men disse vil som nævnt ikke være en del af analysen.  

 

Første underspørgsmål i problemformuleringen lægger op til en undersøgelse af de regionale 

afkastforskelle i Europa. Det har ikke været muligt at inddrage samtlige lande i Europa i 

analysen, hvorfor gruppen ”Europa” består af investeringsforeninger i følgende lande: 

Belgien, Frankrig, Holland, Italien, Luxembourg, Schweiz, Spanien, Tyskland og Østrig. Den 

geografiske opdeling i analysen vil blive yderligere begrundet i kapitel 2.  

 

Analyseperioden på 10 år er valgt ud fra et kompromis om, at der ønskes tilstrækkelig data til 

at resultaterne af analysen bliver signifikante, samtidig med at datamaterialets størrelse ikke 

overstiger grænserne for afhandlingens ressourcer. En periode på 10 år synes derfor rimelig. 

  

Afkastet for en investeringsforening vil afhænge af, hvilke typer af aktiver foreningen 

investerer sine beholdninger i. I afhandlingen inkluderes alene investeringsforeninger der 

udelukkende investerer i aktier. Foreninger med beholdninger i eksempelvis obligationer, 

valuta eller balancerede foreninger med både aktier og obligationer er derfor ikke en del af 

analysen. Formålet med denne afgrænsning er at sikre, at investeringsforeningerne indbyrdes 

er sammenlignelige og at de valgte benchmarks i analysen indeholder samme typer af aktiver 

som investeringsforeningerne.  

 

Kapitel 3 er afhandlingens teoretiske kapitel. Formålet med kapitlet er ikke at beskrive alle 

kendte performancemålingsmodeller til mindste detalje, men i stedet at identificere den 

model, som bedst egner sig til analysen af investeringsforeningerne. Det forventes derfor, at 

læseren har et vist kendskab til porteføljeteori, hvorfor gennemgangen af de forskellige 

endimensionelle performancemål og multifaktormodeller ikke er udtømmende.  

 

1.3 Metode og struktur 

I dette afsnit redegøres for opbygningen af afhandlingens struktur samt hvilke metoder der er 

anvendt til at besvare problemformuleringen. 

 

Nærværende afhandling er bygget op over 8 kapitler, hvoraf dette udgør det første. I kapitel 2 

redegøres der for definitionen af etiske investeringer og hvorledes de adskiller sig fra 
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konventionelle investeringer. Denne definition og sondring er essentiel for den nærmere 

analyse af etiske investeringers performance. Kapitlet indeholder derudover en gennemgang 

af udviklingen for etiske investeringer, en beskrivelse af de forskellige screeningstrategier 

samt en beskrivelse af det europæiske marked for etiske investeringer.  

 

I kapitel 3 og 4 begrundes valget af performancemålingsmodel til brug for analysen i kapitel 

6. Valget af analysemodel har indflydelse på resultaternes validitet og afgør samtidig hvor 

sammenlignede resultaterne bliver med tidligere undersøgelser. Kapitel 3 er derfor en 

teoretisk gennemgang af forskellige performancemålingsmodeller. Først beskrives de tre 

endimensionelle performancemål, Sharpe Ratio, Treynor Ratio og Jensens alpha, hvorefter de 

to multifaktormodeller, Fama & French 3 faktor model samt Carharts (1997) 4 faktor model, 

beskrives.  

 

I kapitel 4 analyseres tidligere empiriske studier af etiske investeringer både i forhold til deres 

valg af analysemodel, samt hvilke resultater de er kommet frem til.  

 

Den valgte model er Carharts (1997) 4 faktor model, som måler det risikojusterede merafkast 

i form af Jensens alpha for et aktiv eller en portefølje. Forudsætningerne for modellen samt 

begrundelsen for valget af netop denne model vil fremgå af kapitel 3 og 4. 

 

I kapitel 5 er dataindsamlings- og databehandlingsprocessen beskrevet, herunder 

identifikationen og opdeling af investeringsforeningerne til brug for de forskellige 

delanalyser. Det er et nødvendigt skridt inden selve analysen, da de valgte data for 

investeringsforeningerne og de 4 faktorer i Carharts model har stor indflydelse på resultaterne 

af analysen. Kapitel 5 indeholder derudover et afsnit om bias i datasættet, hvor forskellige 

mulige fejlkilder diskuteres.  

 

I kapitel 6 præsenteres resultaterne af analysen. Denne er delt op i 3 delanalyser, en for hvert 

underspørgsmål i problemformuleringen. Alle analyser er foretaget på ”stacked data”, hvilket 

betyder, at data for alle investeringsforeninger i den pågældende gruppe er analyseret samlet. 

Dette medfører, at analyseresultaterne ikke viser, hvordan den enkelte investeringsforening 

har performet. I stedet fremkommer resultaterne, som et gennemsnit af foreningerne i den 

pågældende gruppe. Denne metode er valgt da formålet med afhandlingen er at undersøge, 

hvordan etiske investeringer performer generelt. Afkastet for den enkelte investeringsforening 
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vil i høj grad sige noget om, hvor god den enkelte porteføljemanager er til at udvælge aktier, 

hvilket ikke er intensionen med undersøgelsen.  

En anden fordel ved ”stacked data” er, at det øger antallet af observationer i hver analyse 

markant, hvilket giver et bedre grundlag for at opnå signifikante resultater.  

 

I delanalyse 1 analyseres etiske og konventionelle investeringsforeninger i UK5, 

Skandinavien6 og Europa7. Dette gøres med henblik på at undersøge hvorvidt der er regionale 

afkastforskelle i Europa.  

 

I delanalyse 2 opdeles de etiske investeringsforeninger i grupper der anvender henholdsvis 0-

4 screeningkriterier og 5 eller flere screeningkriterier, under hver region. Dette gøres med 

henblik på at undersøge om antallet af etiske screeningkriterier har indflydelse på afkastet for 

investeringsforeningerne.  

 

I delanalyse 3 ændres analyseperioden fra 10år til 3 år, så den kun indeholder afkast fra 

perioden oktober 2007 til oktober 2010. Formålet herved er at undersøge hvordan etiske 

investeringer har klaret sig under den finansielle krise.  

 

I perspektiveringen i kapitel 7 vil analyseresultaterne fra kapitel 6 blive sammenlignet med 

resultaterne fra de empiriske studier, som blev analyseret i kapitel 4. Afhandlingen afsluttes 

med en konklusion i kapitel 8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 United Kingdom (UK) dækker over landene England, Skotland, Wales og Nordirland. 
6 Skandinavien dækker over landene Danmark, Norge og Sverige. 
7 Europa dækker over landene Belgien, Frankrig, Holland, Italien, Luxembourg, Schweiz, Spanien, Tyskland og 
Østrig. 
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2. Etiske investeringer 

 

Socialt ansvarlige investeringer (SRI)8, etiske investeringer (EI) og bæredygtige investeringer 

er alle betegnelser for den samme investeringsstrategi. En strategi der karakteriseres ved, at 

investor søger at maksimere det finansielle afkast af sin investering samtidig med, at 

miljømæssige, sociale og corporate governance (ESG)9 samt etiske forhold inkorporeres i 

investeringsprocessen. 

Denne definition er langt fra entydig og påvirkes i høj grad af den enkelte investor, 

porteføljemanager eller virksomhedsleders subjektive vurdering af etik og social 

ansvarlighed.  

Derudover vil der også være forskelle på tværs af landegrænser da de kontekstuelle 

omgivelser afgør, hvilke kriterier og metoder den enkelte anvender i bestemmelsen af, hvad 

etiske investeringer er.  

 

Det er derfor nødvendigt at få fastlagt, hvad der karakteriserer etiske investeringer og hvordan 

de adskiller sig fra konventionelle investeringer10. I dette kapitel vil der blive redegjort for 

udviklingen af etiske investeringer, den etiske screeningsproces, den etiske investor samt det 

europæiske marked for etiske investeringer.  

 

2.1 Udviklingen af etiske investeringer 

Etisk investering har sin oprindelse i USA og amerikanerne var derfor også de første til at 

give navngive begrebet ”etisk investering”. En af de helt store forskelle på etisk investering i 

USA og Europa er, at man i USA i langt højere grad har fokuseret på det sociale aspekt, 

hvorimod man i Europa har haft fokus på det etiske. Derfor har man i USA anvendt termen 

Social Responsible Investment (SRI) mens man i Europa hælder mere til Ethical Investment 

(EI) 11. Forklaringen herpå er bl.a., at man ikke i USA har den samme velfærdsmodel, med en 

stor offentlig sundhedssektor og pensionssystemer mm., som man har i de fleste europæiske 

lande. Derfor har der i USA været større fokus på, at de amerikanske virksomheder skulle 

opfylde en række sociale kriterier som f.eks. arbejdstagerrettigheder, sundhedsforsikring og 

pensionsaftaler.  

                                                 
8 Af den amerikanske term ”Socially Responsible Investment”. 
9 Fra de engelske termer: ”Environmental, Social and Governance”. 
10 Konventionelle investeringer i er denne afhandling defineret ved investering i aktier med det ene formål at 
maksimere det finansielle afkast af investeringen.  
11 I afhandlingen vil betegnelsen ”Etiske investeringer” hovedsageligt blive anvendt. 
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Oprindeligt var EI dog en metode, hvormed religiøse organisationer kunne styre deres 

investeringsportefølje i en sådan grad, at den ikke forbrød sig imod deres tro og love. Det blev 

gjort ved at indføre en negativ screeningsproces, hvor aktiver der var involveret i eksempelvis 

tobak, alkohol, våben og pornografi blev frasorteret.  

Det var først i 1960’erne, at etisk investering for alvor blev taget i brug som 

investeringsstrategi af den menige investor. Utilfredshed med USA’s deltagelse i Vietnam-

krigen fik folk til at boykotte virksomheder der producerede våben til krigen.  

Det samme var tilfældet under apartheid i Sydafrika i 1980’er. Både private og institutionelle 

investorer valgte i protest mod apartheidstyret at trække deres penge ud af virksomheder der 

havde aktiviteter i Sydafrika.  

 

1990’er blev det årti hvor EI for alvor blev mainstream. Positive screeninger blev indført og 

fokus var nu ikke blot på at frasortere ”synderne” men om at udvælge de virksomheder der 

promoverede etik og social bæredygtighed. 

I maj måned 1990 var der så stor interesse for etiske investeringer i USA, at indekset ”Domini 

Social Index”12 blev oprettet. Indekset bestod af 400 virksomheder udvalgt på baggrund af en 

række sociale og miljømæssige kriterier, hvilket gav folk muligheden for at sammenligne de 

screenede virksomheders performance med andre virksomheder.  

 

Udviklingen af etiske investeringer i Europa har været nogenlunde parallel med USA. 

De første tilfælde af etisk investering forekom i UK, hvor Methodist kirken13 i 1920’erne 

indførte en investerings-politik om ikke at investere i såkaldte ”sin stocks” (tobak, alkohol, 

våben, pornografi) i samme stil som tidligere omtalt for de religiøse organisationer i USA.  

I 1984 lancerede Friends Provident14, et engelsk forsikringsselskab, den første etiske 

investeringsforening for private investorer i UK. Investeringsforeningen screenede sine 

investeringer for våben, tobak, alkohol og undertrykkende regimer. 

 

På samme måde som det var tilfældet i USA blev etisk investering mainstream, i Europa, i 

1990’erne med UK som det primære omdrejningspunkt. I de skandinaviske lande har der også 

været stor interesse for EI. I 1992 introducerede GES-Investment Services (dengang Caring 

                                                 
12 Går nu under navnet ”FTSE KLD 400 Social Index” (KLD400). 
13 Eurosif, 2003, ”Socially Responsible Investment among European Institutional Investors”, p. 6. 
14 www.friendsprovident.co.uk/sri/ 
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Company) miljø screeninger og sidenhen etiske screeninger for investorer i Skandinavien. I 

1997 gjorde PKA (Pensionskassernes Administration A/S) EI mainstream i Danmark, som 

den første danske investor.15 

 

I takt med udbredelsen af EI er definitionen blevet bredere og bredere. Dette hænger igen 

sammen med de kontekstuelle forhold. Således har den stigende fokus på miljø, Co2-

udledning og den globale opvarmning op gennem 1990’erne fået mange til at sætte 

lighedstegn mellem virksomhedernes ansvar overfor miljøet og etisk investering. 

Enkeltstående sager som Exxon Valdez oliespild og nedrivningen af olieplatformen Brent 

Spar og det enorme efterfølgende pres fra diverse NGO’er, herunder Greenpeace, har været 

med til at præge definitionen af etisk investering i en miljømæssig retning. 

 

Corporate Governance er et andet aspekt, som op i 2000’erne har fået stor opmærksomhed fra 

investorerne, og som følge af en række internationale skandaler herunder Enron, Parmalat, 

WorldCom mf. er blevet inkorporeret i tankegangen bag etisk investering.  

 

Etiske investeringer er altså mere end blot screening for etiske og sociale kriterier. I næste 

afsnit vil screeningsprocessen blive gennemgået og de investeringsstrategier, som de etiske 

investorer benytter sig af vil blive forklaret. 

 

2.2 Screening af etiske investeringer 

Når en etisk investor skal sammensætte sin portefølje sker det på baggrund af en eller flere 

screeninger af investeringsmarkedet. I stedet for at analysere hver enkelt virksomhed til 

bunds, hvilket ofte vil være forbundet med et stort tidsforbrug, opstiller investor en række 

kriterier som virksomhederne skal leve op til. Processen kan enten gå ud på at fravælge 

uetiske virksomheder og/eller udvælge de gode etiske virksomheder. 

 

2.2.1 Negativ screening 

Grobunden for etiske investeringer var, som ovenfor beskrevet, religiøse organisationers 

ønske om at ekskludere virksomheder med tilknytning til uetiske områder som våben, 

alkohol, tobak osv.. De negative screeningkriterier er, som oftest rettet imod den industri eller 

                                                 
15 Bengtson, 2007, “A History of Scandinavian Socially Responsible Investing”, p. 972. 
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branche den enkelte virksomhed opererer i, men de kan også være rettet imod selve 

virksomheden og eller virksomhedens partnere, leverandører og kunder.  

 

Negativ screening af investeringsuniverset anvendes som regel med henblik på at benytte en 

af to investeringsstrategier, ”Princip-baseret eksklusion” eller ”Værdi-baseret eksklusion”16. 

Princip-baseret eksklusion går ud på at identificere og ekskludere virksomheder, der forbryder 

sig imod internationale principper om god virksomhedsetik. Dette kunne eksempelvis være 

FN’s Global Compact17, som er et strategisk politisk initiativ virksomheder kan tilskrive sig, 

og herved acceptere at arbejde efter 10 generelle principper der dækker over 

menneskerettigheder, arbejdstagerforhold, miljø samt antikorruption. 

Værdi-baseret eksklusion er en strategi, hvor flere forskellige kriterier anvendes i 

screeningsprocessen af virksomhederne, som bliver fravalgt såfremt de forbryder sig imod et 

bestemt antal kriterier.  

 

Vigeo18 er et af Europas største analyse- og ratingselskaber indenfor etisk investering. De 

udbyder samtidig den største database over etiske investeringsforeninger i Europa. I deres 

screening af investeringsforeningerne anvender de bl.a. værdi-baseret eksklusion ud fra de 16 

kriterier der fremgår af tabel 2.1.  

 

Tabel 2.1 - Negative Screeningskriterier 

• Våben • Pornografi 

• Våben og militære kontrakter • Alkohol 

• Atomkræft • Dyreforsøg 

• Tobak • Factory farming (Masseproduktion i landbruget) 

• Gambling • Pelsindustri 

• Menneskerettighedsovertrædelser • Overdreven Co2 udledning 

• Arbejdsrettighedsovertrædelser • Genmodificerede produkter 

• Undertrykkende regimer • Miljø- og sundhedsfarlige produkter 
Kilde: Vigeo.com 

 

Som det fremgår af tabellen over de 16 kriterier, er etisk investering langt mere end blot 

eksklusion af de såkaldte ”sin stocks”. Virksomhedernes ansvar overfor miljøet har fået stor 

fokus og det er også værd at bemærke, at et punkt som dyrevelfærd er repræsenteret ved 3 

kriterier (Dyreforsøg, Factory farming og Pelsindustri). 

                                                 
16 Eurosif, 2010, p. 13 
17 www.unglobalcompact.org 
18 www.vigeo.com  
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Vigeos liste er ikke udtømmende i forhold til negativ screening generelt og de valgte kriterier 

vil varierer afhængigt af investorer og screeningselskaber, men i nærværende afhandling vil 

investeringsforeningerne blive målt på disse 16 negative screeninger. 

 

2.2.2 Positiv screening 

I takt med mainstreamingen af etisk investering i Europa, er investorerne blevet stadig mere 

kreative i deres screening af investeringsuniverset. Hvor fokus tidligere var på at fravælge 

uetiske brancher generelt, har de etiske investorer nu større fokus på, at virksomhederne selv 

skal være aktive og have en bæredygtig strategi for at blive opfattet etiske. 

 

De positive udvælgelseskriterier er ikke alene rettet direkte på virksomheden og dens 

produkter, men i høj grad også på virksomhedens leverandører og kunder. Det er ikke 

tilstrækkeligt for den etiske investor, at virksomhedens egne produkter er i orden, hvis 

virksomheden eksempelvis handler med en leverandør, som benytter sig af børnearbejde eller 

på anden måde forbryder sig imod internationale etiske retningslinjer.  

 

Vigeo anvender i screening af virksomheder og investeringsforeninger 10 kriterier i den 

positive udvælgelsesproces. De er listet i tabel 2.2 nedenfor. 

 

Tabel 2.2 - Positive Screeningskriterier 

• Innovative produkter og services der gavner miljøet 

• Innovative produkter og services der gavner livskvaliteten generelt (Eks. medicin, sundhedsvæsen, sociale 
velfærdsordninger) 

• Ansvarsfuld styring af kunderelationer (Eks. kundepolitikker, en transparent kommunikation med kunderne, 
produktsikkerhed, fair konkurrence, ansvarlig marketing.) 

• Beskyttelse af miljøet (Eks. Miljøpolitik, monitorering og styring af virksomhedens påvirkning af miljøet.)  

• Ansvarlig ledelse af medarbejderne (Eks. Medarbejderpolitikker, kontrol af medarbejderne) 

• Beskyttelse af menneskerettigheder (Metoder til at undgå og kontrollere overtrædelser af 
menneskerettighederne, både internt men også hos virksomhedens leverandører) 

• Promovering af støtte til udvikling af lokale samfund 

• Corporate Governance 

• Investering i forhold til at følge de religiøse islamistiske principper 

• Investering i forhold til at følge de religiøse kristne principper 
Kilde: Vigeo.com 

 

Det er vigtigt at pointere, at investor ikke nødvendigvis vælger at investere i den eller de 

virksomheder der lever op til flest etiske kriterier. Det vil være op til den enkelte investor at 

sammensætte sin investeringsportefølje og derved vil de screeninger der bliver anvendt være 
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meget subjektive. Hvor nogle investorer vil fokusere på miljøet vil andre derimod have større 

fokus på menneskerettigheder og gode medarbejder forhold 

 

Den positive screeningsproces involverer som oftest et scoresystem, hvor de screenede 

virksomheder bliver ratet i forhold til hinanden indenfor en given branche. De virksomheder 

der opnår den bedste score vil herefter være dem der investeres i. Denne investeringsstrategi 

kaldes også ”best in class”19. Ved at købe aktier i virksomheder med den højeste etiske rating 

i branchen, belønner investorerne de virksomheder, som aktivt gør noget for at have en etisk 

og bæredygtig strategi. Samtidig giver det de andre virksomheder et incitament til at forbedre 

deres etiske engagement.  

Flere teoretikere har undersøgt, hvorvidt denne investeringsstrategi giver et højere økonomisk 

afkast end ved blot at indføre negativ screening. Kempf og Osthoff (2007) fandt, at en 

investeringsstrategi med at købe aktier i virksomheder med en høj etisk rating og samtidig 

sælge aktier i virksomheder med en lav etisk rating gav et merafkast på op til 8,7 % om året20. 

Mere omkring denne undersøgelse i kapital 4. 

 

2.2.3 Kritik af positive screeninger 

Selvom positiv screening og ”best in class” strategien er meget udbredt indenfor etisk 

investering påpeger kritikere, at strategien langt fra er perfekt og at mange investorer ikke er 

opmærksomme på strategien har bias’, som kan føre til fejlagtige investeringsbeslutninger.  

 

Craig Jeruzal, der er etisk analytiker for SVM All Europe SRI fund, kritiserer ”best in class” 

strategien for, at den favoriserer virksomheder med høj markedsværdi og den giver den etiske 

investor en ubalanceret portefølje.21 Hans argumenter går på, at de største virksomheder i 

branchen også vil have flest ressourcer og dermed de bedste muligheder for at rapportere 

omkring deres etiske, sociale, miljømæssige og corporate governance forhold. Dette er dog 

ikke nødvendigvis det samme som, at de største virksomheder også er de mest etiske. 

 

Udover at ”best in class” strategien favorisere store virksomheder påpeger Craig Jeruzal også, 

at det er utrolig svært at sammenligne performance på tværs af brancher. Virksomheder der 

opererer i brancher der har stor påvirkning på miljøet, eks. oliebranchen, transportsektoren 

                                                 
19 Eurosif, 2010, p. 14 
20 Kempf & Osthoff, 2007, p. 908 
21Jeruzal, G.,”Positive vs Negative screening”, Investment Week 25, januar 2010. 
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eller mineindustrien, vil ofte også være dem der bruger flest ressourcer på at rapportere 

omkring ESG forhold. En investor der scorer virksomhederne ud fra et system der belønner 

virksomheder med en høj rapporteringsgrad vil derfor samtidig belønne virksomheder med en 

negativ indflydelse på eksempelvis miljøet. Investorerne skal derfor være forsigtige når de 

bruger virksomhedernes score i en positiv screeningproces og en mere dybdegående analyse 

af både virksomhed og branche er altid at foretrække.  

 

Ifølge Craig Jeruzal er den bedste løsning derfor, at de etiske investorer inkorporerer en mere 

involverende strategi sammen med den negative og positive screening 

 

2.2.4 Aktivt ejerskab 

I stedet for at fravælge og sælge aktier i virksomheder der ikke lever op til investors 

screeningkriterier, kan investor vælge at praktisere et aktivt ejerskab for på den måde at få 

virksomheden til at blive mere etisk. Dette kan eksempelvis gøres ved at indgå dialog med 

ledelsen af virksomheden og på den måde prøve at ændre ledelsens adfærd i en etisk retning 

eller investor kan bruge sin stemmerettighed på virksomhedens generalforsamlinger.  

 

Aktivt ejerskab anses af mange for at være ”den rigtige vej” og fremtiden for etisk 

investering.  

Et bevis herpå er PRI22 (Principles for Responsible Investment), et internationalt netværk 

under FN for investorer der ønsker at fremme etiske investeringer. På verdensplan har 873 

investorer på forskellige niveauer underskrevet PRI og dermed accepteret at leve op til de 6 

principper der fremgår af tabel 2.3.  

 

Tabel 2.3 - FN’s Principper for ansvarlig investering 

• Investoren vil indarbejde miljø, sociale forhold samt aktivt ejerskab i investeringsanalysen og 
beslutningsprocessen 

• Investoren vil være aktive ejere og indarbejde miljø og sociale forhold i vores politikker vedr. ejerskab 
og i den praktiske håndtering af investeringerne 

• Investoren vil søge at opnå åbenhed om miljø, sociale forhold og aktivt ejerskab fra de enheder, vi 
investerer i 

• Investoren vil fremme accept og implementering af principperne inden for den finansielle industri 
• Investoren vil samarbejde med henblik på at øge effektiviteten i implementeringen af principperne 
• Investoren vil rapportere om vores aktiviteter og fremskridt omkring implementeringen af principperne 

Kilde: www.Samfundsansvar.dk 

 

                                                 
22 www.unpri.org 
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Aktivt ejerskab anvendes især af institutionelle investorer, som på grund af deres størrelse kan 

opnå betydelige aktieandele og dermed lægge stort pres på virksomhedens ledelse.  

Private investorer vil have meget begrænsede muligheder for at anvende denne strategi. For 

det første kræver det betydelige aktieandele at få indflydelse i virksomhederne og for det 

andet er det en meget langsigtet strategi, da det som regel vil tage lang tid at ændre ledelsens 

adfærd. Den private investor kan i stedet vælge at investere igennem en investeringsforening, 

som har aktivt ejerskab højt på dagsordenen. 

 

2.3 De etiske investorer 

Hvor de institutionelle investorer har gode muligheder for enten selv at inddrage screenings-

processen i deres investeringsbeslutning eller samarbejde med et egentligt screeningselskab så 

står det anderledes til for de private investorer. De har ikke de samme ressourcer, som store 

virksomheder har og vil derfor have umådeligt svært ved selv at screene investeringsuniverset 

for etiske investeringer.  

Den private investor har derfor reelt set kun to muligheder, hvis han ønsker at investere etisk: 

 

• At investere i etiske indeks. 

• At investere i etiske investeringsforeninger. 

 

Etiske indeks er et forholdsvis nyt begreb. Det første etiske indeks ”FTSE KLD 400 Social 

Index”23 (KLD400) blev oprettet i 1990 (dengang Domini 400 Social Index). Indekset består 

af 400 virksomheder udvalgt fra det amerikanske marked på baggrund af en række ESG 

screens. 

 

I 2007 lancerede FTSE det første etiske indeks i Europa, ”FTSE KLD Europe Sustainability 

Index”, og siden hen er flere kommet til. Dow Jones oprettede den 4. august. 2010, i 

samarbejde med SAM (Sustainable Asset Management), indekset DJSI Europe24 og den. 30. 

november fulgte de op med et indeks over etiske virksomheder i Norden DJSI Nordic. 

 

Etiske investeringsforeninger har til gengæld eksisteret i mange år. Som beskrevet i afsnit 2.1 

så de første af slagsen dagens lys i Europa i midten af 1980’erne og siden har der været en 

stor vækst i antallet af foreninger. Ifølge Vigeo (2010) var der i 1999 159 etiske 

                                                 
23 www.kld.com 
24 www.sustainability-index.com 
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investeringsforeninger i Europa, det tal er steget til 879 i 2010 med en stigning i forhold til 

2009 på 29 %.  

 

I takt med at antallet af etiske investeringsforeninger er steget er fokusområderne for de 

forskellige foreninger spredt ud og valget af screeningkriterier er blevet differentieret. Det 

betyder at investorerne kan vælge en forening, som opererer indenfor det område de ønsker 

og som opfylder de specifikke screeningkriterier investorerne har.  

Den store forskel i valg af screeningmetode og kriterier skaber samtidig et paradoks for etisk 

investering. Som Gasparino og Tam (1998) beskrev: ”Den ene mands tabu er den anden 

mands hellige ko”.  

Langt de fleste etiske investeringsforeninger anvender dog de samme negative 

screeningkriterier. Social Investment Forum (2005) har analyseret det amerikanske marked og 

fundet, at 88 % af de etiske investeringsforeninger screener for tobak, 60 % for alkohol, 58 % 

for gambling, 50 % for våben, 46 % for miljøet, 45 % for medarbejderrettigheder og 40 % for 

investeringer i lokalsamfundet.25 

Analysen af de amerikanske investeringsforeninger viser også, at 75 % anvender mere end et 

screeningkriterie og 64 % anvender 5 kriterier eller flere i deres screeningsproces.  

 

2.4 Det europæiske marked for etiske investeringer 

Etiske investeringer er i dag en stor industri og specielt i Europa har der været en voldsom 

vækst i etiske investeringer indenfor de seneste år. De samlede etiske investeringer i Europa 

er steget fra 336 milliarder euro i 200326 til 2.700 milliarder i 2007 og igen til ca. 5.000 

milliarder euro27 pr. december 2009, hvor de nyeste tal stammer fra. Det er en stigning på 87 

% over de seneste 2 år, hvilket ikke bliver mindre imponerende af, at perioden har været 

præget af den finansielle krise  

Det europæiske marked for EI er derfor også det største i verden med en markedsandel på 

over 70 %.28 

 

Udbredelsen af etisk investering har delvist ført etisk investering væk fra den originale 

tankegang. Eurosif (2010) opererer derfor med to kategorier indenfor etisk investering, Kerne 

                                                 
25 Det er ikke lykkedes at finde en lignende analyse for det europæiske marked men tallene må formodes at være 
tilnærmelsesvis de samme.  
26 Eurosif, 2003, ”Socially Responsible Investment among European Institutional Investors”, p. 11 
27 Eurosif, 2010, ”European SRI Study 2010”, p. 11 
28 Eurosif, 2010, ”European SRI Study 2010”, p.59 
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EI (Core) og Bred EI (Broad). Hvor Kerne EI repræsenterer den originale værdibaserede 

screeningsproces, er Bred EI kendetegnet ved, at investorerne drager ESG forhold ind i 

beslutningsprocessen da det kan have indflydelse på risiko og afkast ved investeringen.  

 

Kerne EI dækker ifølge Eurosif (2010) over følgende strategier: 

• Negativ Screening med 3 eller flere kriterier. 

• Positiv screening, herunder “best in Class” og “thematic funds”29. 

 

Og Bred EI dækker over: 

• Negativ screening med 1 eller 2 kriterier. 

• Engagement og integration af ESG faktorer i investeringsprocessen. 

 

I tabel 2.4 fremgår de investerede midler i etisk investering i de 12 lande, som indgår i 

analysen, opdelt på Kerne EI og Bred EI. De 12 lande repræsenterer 96,5 %30 af de samlede 

investerede midler i EI i Europa. 

 

Tabel 2.4 - Investerede midler i EI pr. dec. 2009 (milliarder euro)  

Lande Core SRI Broad SRI Total 
Belgien 24,4 169,3 193,7 
Frankrig 50,7 1.800 1850,7 
Holland 130,1 265,8 395,9 
Italien 13,1 299,3 312,4 
Schweiz 23 0 23 
Spanien 14,7 18,6 33,3 
Tyskland 12,2 0,7 12,9 
Østrig 2,1 0 2,1 
Danmark 143,9 98,3 242,2 
Norge 378,1 32,5 410,6 
Sverige 88,9 216,6 305,5 
UK 60,7 982,5 1043,2 

I alt 941,9 3883,6 4825,5 
Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af tal fra Eurosif (2010) 

 

I Europa har UK, som tidligere beskrevet, været foregangsland og det bliver stadig betegnet 

som en global leder indenfor etisk investering. De samlede investerede midler i etisk 

investering i UK beløb sig til 1.043,3 milliarder euro pr. december 2009. Dette er kun 

                                                 
29 Thematic funds dækker over investering i eks. vindmøller, solenergi eller andre ”etisk korrekte” brancher. 
30 Beregnet (4825,5 / 5000) * 100 = 96,5 % 
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overgået af Frankrig der har haft en eksplosiv vækst i både de samlede investeringer31 og i 

antallet af etiske investeringsforeninger32.  

 

Ud fra tabel 2.4 kan det udledes, at etisk investering er utrolig populært i de skandinaviske 

lande, da de samlede etiske investeringer her udgør 958,3 milliarder euro eller næsten 20 % af 

de samlede investerede midler i Europa.  

 

De 12 lande i analysen tæller for 868 ud af 879 etiske investeringsforeninger i Europa ifølge 

Vigeo (2010), hvorfor analysens resultater også her anses som gældende for Europa generelt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
31 Eurosif, 2010, ”European SRI Study 2010”, p.32 
32 Vigeo, 2010, “Green, Social and Ethical Funds in Europe. 2010 Review”, p. 8 
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3. Teori 

 

I dette kapitel vil valget af analysemodel og performancemål blive gennemgået teoretisk. Den 

teoretiske gennemgang vil tage udgangspunkt i grundlæggende afkastberegning og generel 

teori omkring forskellige modeller for beregning af porteføljeperformance. 

Formålet med nærværende kapitel er at finde frem til den model der teoretisk set bedst 

beskriver og opfanger investeringsforeningernes performance.  

Konklusionerne i dette kapitel vil blive sammenholdt med analysen af de empiriske studier i 

kapitel 4 og vil danne grundlag for valget af analysemodel og performancemål for analysen i 

kapitel 6.  

 

3.1 Generel afkastteori 

Evalueringen af en porteføljes performance går i bund og grund ud på at sammenligne afkast 

for den givne portefølje med afkast fra andre porteføljer. Et normalt meget vigtigt element i 

performancemålingen er, at sammenligne med ”sammenlignelige” porteføljer. Det betyder, at 

de to porteføljer skal have samme risiko og være underlagt de samme restriktioner i forhold til 

investeringsuniverset.  

I denne afhandling er det modsatte dog tilfældet. Det er ikke den enkelte porteføljemanagers 

evne til at udvælge aktiver med et højt afkast der ønskes belyst. Formålet med afhandlingen er 

i stedet at undersøge, hvorvidt den etiske ”restriktion” påvirker de etiske 

investeringsforeningers performance i forhold til de konventionelle, som ikke er underlagt 

denne restriktion.  

 

Afkast for en investeringsforening inkluderer både kapitalafkast og udbetalte dividender. 

Formlen for beregning af afkast for en portefølje/investeringsforening i periode t er derfor 

defineret som følger: 

Formel 3.1:   
1

1t t
t

t

P D
R

P−

+= −  

Hvor: 

tR  = Afkast i perioden t 

tP  = Pris/kurs i perioden t 

tD  = Dividende i perioden t 

1tP− = Pris/kurs i perioden t-1 
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Ligesom det er tilfældet for aktier, så udbetaler ikke alle investeringsforeninger dividender. I 

stedet akkumulerer de periodens overskud i kursen, hvorfor Dt i dette tilfælde vil være 0 og 

afkastet alene udgøres af kursforskellen mellem periode t og t-1. 

For at kunne sammenligne akkumulerende og udbetalende investeringsforeninger i 

afhandlingens analysedel er der indhentet informationer om både de historiske priser samt 

udbetalte dividender. 

 

I afhandlingens analysedel er det antaget, at de månedlige afkast er ”continuous” frem for 

”discrete” og derfor er den naturlige logaritme (LN) taget til alle afkast. Det er gjort da det 

simplificerer afkastberegningerne da continuously compounded afkast er additive. De 

månedlige afkast kan således adderes til årlige afkast, hvis man ønsker at arbejde med årlige 

afkast frem for månedlige. Dette er en normal antagelse økonomer benytter når afkast skal 

beregnes og sammenlignes.33  

Den anvendte afkastformel i analysen ser derfor ud som følger: 

 

Formel 3.2:   
1

t t
t

t

P D
R LN

P−

 +=  
 

 

Hvor: 

LN = Naturlige logaritme 

 

 

I analysen af investeringsforeningers performance er det ikke tilstrækkeligt at sammenligne 

de absolutte afkast. Flere faktorer har indflydelse på foreningernes performance, hvorfor det 

er nødvendigt at anvende en model der tager højde for alle disse faktorer. 

 

I de følgende afsnit vil både endimensionelle performancemål og multiindeks/faktor modeller 

blive gennemgået med henblik på at finde den bedste model til performancemåling af 

investeringsforeningerne.  

 

 

 

 

                                                 
33 For yderligere forklaring af forskellen mellem ”continuously compounded” og ”discretely compounded” 
afkast henvises til Brealey et al., 2006, p. 47 
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3.2 Endimensionelle Performancemål 

Forskellige endimensionelle performancemål har været foreslået igennem tiden, hvoraf tre af 

de mest udbredte er Sharpe ratio, Treynor ratio og Jensen’s alpha. De er alle tre baseret på 

Capital Asset Pricing Model (CAPM), der er en generel ligevægtsmodel der beskriver 

relationen mellem aktivers afkast og risiko.34  

En detaljeret gennemgang af CAPM er udenfor denne afhandlings rammer, men i figur 3.1 er 

vist sammenhængen mellem afkast og beta (risiko) i form af SML-linjen (Security Market 

Line). 

 

Figur 3.1 – Security Market Line 

 

 

SML-linjen er en udledning af Capital Market Line, der beskriver relationen mellem afkast og 

risiko for efficiente porteføljer.35 Beta er som nævnt et udtryk for risiko i form af et aktivs 

volatilitet i forhold til markedet som helhed. Et positivt Beta betyder at aktivets afkast følger 

markedets afkast i en vis grad. Et negativt Beta betyder at aktivets afkast stiger når markedets 

afkast falder og vice versa. Et Beta på 0 betyder at aktivets afkast ændres uafhængigt i forhold 

til markedet.  

 

Relationen, SML, kan også vises ud fra formlen på næste side. 

 

 

                                                 
34 Den originale udgave af CAPM blev udviklet uafhængigt af Sharpe, Lintner og Mossin (Elton et al., 2003, p. 
293). 
35 Elton et al., 2003, p. 304 
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Formel 3.3:   ( )i F i M FR R R Rβ= + −  

Hvor: 

iR   = Forventet afkast for porteføljen i 

FR  = Den risikofrie rente 

iβ   = Beta for porteføljen i 

MR  = Forventet afkast for markedsporteføljen 

 

3.2.1 Sharpe ratio 

I 1966 udviklede William F. Sharpe36 ”reward-to-variability ratio” bedre kendt som ”Sharpe 

ratio”, et performancemål der bruger forholdet mellem merafkast for en portefølje i forhold til 

den risikofrie rente og porteføljens standardafvigelse til at rangere porteføljer.  

 

Formel 3.4:   Sharpe ratio: 
( )i f
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E r r

σ
−

 

 

Sharpe ratio har sit udgangspunkt i Capital Market Line og er grafisk set et mål for 

hældningen på CML-linjen. Man kan derfor rangordne porteføljer vha. Sharpe ratio og 

porteføljen med den største positive hældning vil være den der giver det højeste 

risikojusterede afkast.  

 

Sharpe ratio har dog sine begrænsninger. Da der ikke indgår nogen former for 

markedskomponenter i formlen kan Sharpe ratio ikke bruges til at evaluere porteføljer i 

forhold til markedet. 

Et andet problem med sharpe ratio opstår hvis en portefølje har givet et lavere afkast end den 

risikofrie rente. Dette medfører at porteføljen får en negativ Sharpe ratio og denne vil blive 

mere negativ desto lavere porteføljens standardafvigelse er. Dette er intuitivt ikke korrekt, da 

en lav standardafvigelse pr. definition ikke er dårligt for en portefølje. Man skal derfor passe 

på med at fortolke på negative Sharpe ratios. 

 

 

 

                                                 
36 Sharpe, W.F., 1966, pp. 119-138. 
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3.2.2 Treynor ratio 

Treynor ratio er opkaldt efter Jack L. Treynor37 der foreslog at performanceevaluere 

porteføljer efter en ”reward-to-volatility ratio”. Hvor Sharpe ratio fokuserede på den totale 

risiko i form af porteføljens standardafvigelse, fokuserer Treynor ratio kun på den 

systematiske risiko i form af porteføljens Beta. 

 

Formel 3.5:   Treynor ratio: 
( )i f
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E r r
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−

 

 

Treynor ratio har sit udgangspunkt i Security Market Line og er grafisk set et mål for 

hældningen på SML-linjen vist i figur 3.1. På samme måde som med Sharpe ratio bruges 

Treynor ratio til at rangere porteføljer, hvor porteføljen med den største Treynor ratio vil være 

foretrukket, da den giver det højeste afkast pr. systematisk risikoenhed. 

 

Treynor ratio kan heller ikke benyttes til at måle porteføljers performance i forhold til 

markedet. Godt nok indeholder formlen Beta, dvs. porteføljens volatilitet i forhold til 

markedet, men markedets afkast indgår ikke og derfor Treynor ratio ikke anvendes til at 

sammenligne med markedet.  

 

Ligesom Sharpe ratio så bliver Treynor ratio negativ når en portefølje har givet et afkast der 

er mindre end den risikofrie rente. Og igen vil denne ratio blive mere negativ jo lavere beta 

bliver og det er intuitivt forkert da en lav beta pr. definition ikke er dårligt for en portefølje. 

Man skal derfor være varsom med at fortolke på negative Treynor ratios.  

 

3.2.3 Jensens alpha 

Den sidste af de tre CAPM baserede endimensionelle performancemål er Jensens alpha, 

udviklet af Michael Jensen38. Tankegangen bag ved Jensens α er at måle en porteføljes 

performance ved at sammenligne det realiserede afkast med det forventede afkast i henhold til 

CAPM. Forskellen mellem det realiserede og det forventede afkast (differensafkastet) er 

porteføljens α, givet ud fra følgende formel: 

 

                                                 
37 Treynor, Jack, 1965, p. 63-75. 
38 Jensen, 1969, p. 167-247 
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Formel 3.6:   ( )( )i i f i m fr r r rα β= − + ∗ −  

 

Grafisk set betyder det, at porteføljer der ligger over SML linjen i figur 3.1 vil have et positivt 

α og dermed have performet bedre end markedet/benchmark. Omvendt vil porteføljer der 

ligger under SML linjen have negativ α og investorerne vil have været bedre stillet ved at 

investere i markedsporteføljen. 

 

Jensens alpha tager ligesom Treynor ratio udgangspunkt i porteføljens beta (den systematiske 

risiko) og tager derfor ikke højde for den usystematiske risiko. En forudsætning under Jensens 

α er derfor også, at de evaluerede porteføljer er fuldt ud diversificerede, så den usystematiske 

risiko er minimal. Da det alt andet lige må antages at de fleste investeringsforeninger er 

veldiversificerede vil α være god til at performancemåle investeringsforeninger.  

 

3.2.3.1 Fordele ved Jensens alpha 

Jensens alpha har en række fordele i forhold til Sharpe ratio og Treynor ratio, hvilket har 

medført at Jensens alpha er det foretrukne endimensionelle performancemål i empiriske 

undersøgelser.39 

For det første er Jensens alpha intuitivt let at forstå og fortolke. Jensens α angiver det 

risikojusterede procentmæssige afkast i forhold til markedet/benchmark. Et positiv α er et 

udtryk for merafkast i forhold til markedet og et negativt α er et udtryk for et mindreafkast i 

forhold til markedet.  

Både Sharpe og Treynor angiver afkast i forhold til risiko og det er derfor nødvendigt at 

sammenligne de pågældende porteføljers forhold med forholdet for diverse benchmark.  

 

Jensens α findes ved hjælp af lineær regressionsanalyse, hvor porteføljens risikojusterede 

afkast regresseres imod markedets risikojusterede afkast. Herved fremkommer beta som 

hældningen på regressionslinjen og α som skæring med y-aksen.  

Det gør det samtidig let at teste hvorvidt de estimerede α er statistisk signifikante og det er en 

væsentlig styrke ved Jensens α i forhold til Sharpe og Treynor, hvor det ikke er lige så enkelt 

at teste resultaterne.  

 

 

                                                 
39 Se mere herom under kapitel 4. 
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Testen af Jensens alpha er en såkaldt ”students t-test”, hvor der testes for om middelværdien 

for alpha er statistisk forskellig fra 0. Dette gøres ved at opstille de to hypoteser:  

0 : 0iH α =   

1 : 0iH α ≠  

 

De to hypoteser kan testes ved forskellige signifikansniveauer. I nærværende afhandling 

anvendes det mest normale signifikansniveau som er 5 %. I test, hvor antallet af observationer 

går imod uendelig, vil de kritiske t-værdier være -1,96 og +1,96 og nul hypotesen vil derfor 

forkastes ved t-værdier lavere end -1,96 eller højere end 1,96. Det vil med andre ord sige, at 

alpha er statistisk signifikant ved t-værdier lavere end -1,96 og t-værdier højere end 1,96. 

I præsentationen af analyseresultaterne i kapitel 6 vil det fremgå hvorvidt resultaterne er 

statistisk signifikante.  

 

Et vigtigt element i lineær regression er determinations-koefficienten 2R  der indikerer 

modellens forklaringsgrad. Mere specifikt angiver den, hvor stor en del af variationen i α der 

er forklaret af modellens variable.  

2R  fremkommer vha. regressionsanalyse og kan have en værdi mellem 0 og 1, hvor værdien 

1 indikerer at modellen forklarer al variation i α og en værdi på 0 indikerer at modellen slet 

ikke forklarer variationen (eller at der ikke er nogen lineær relation). Det er derfor vigtigt at 

sammenligne 2R værdier for henholdsvis CAPM 1-faktor modellen og multifaktormodellerne, 

da den valgte model gerne skulle have den højeste forklaringsgrad. 

 

3.2.3.2 Kritik af Jensens alpha 

Elton et al. (1993) påviser problemer med at anvende endimensionelle performancemål. De 

undersøgte et studie, hvor Ippolito (1989) konkluderer at investeringsforeninger i USA i den 

undersøgte periode har et α på 0,4 % i forhold til S&P 50040. De investeringsforeninger 

Ippolito undersøgte investerede dog ikke udelukkende i S&P 500 aktier, men investerede også 

i small cap aktier som klarede sig væsentligt bedre i perioden. Men small cap aktierne indgik 

ikke i Ippolito’s benchmark og derfor konkluderede han fejlagtigt at investeringsforeningerne 

havde overperformet. En konklusion han ikke ville være kommet frem, hvis han havde 

anvendt et korrekt benchmark.  

                                                 
40 S&P500 er et amerikansk indeks og består af 500 large cap aktier. 



 25 

Elton et al. (1993) viser vha. en multiindeksmodel at den gennemsnitlige forening ikke havde 

overperformet med 0,4 % men i stedet underperformet med 1,59 %.  

 

Dette illustrerer vigtigheden af brugen af det rigtige benchmark og samtidig problemet ved 

anvendelsen af endimensionelle performancemål. I næste afsnit redegøres derfor for, hvordan 

man kan anvende multiindeksmodeller som performancemål for investeringsforeninger.  

 

3.3 Multifaktormodeller 

Multiindeksmodeller udspringer, ligesom de endimensionelle modeller, af CAPM, men i 

stedet for kun at anvende et benchmarkindeks til at forklare porteføljens merafkast, så 

inddrager multiindeksmodellerne flere indeks, heraf navnet. Formålet med dette er at opnå en 

højere forklaringsgrad og som vist af Elton et al. (1993) kan dette være meget nødvendigt. 

Multifaktormodeller er en udvidelse af multiindeksmodeller. Hvor indeksmodellernes eneste 

forklarende faktor er Beta, søger multifaktormodellerne at forklare afkastet ved hjælp af flere 

faktorer. I dette afsnit vil to multifaktormodeller blive gennemgået, Fama & French 3-faktor 

model og Carharts 4-faktor model. 

 

3.3.1 The Fama and French 3-faktor model 

Fama & French (1993) 3-faktor model er et resultat af flere års studier af Betas 

forklaringsevne, som den eneste faktor, i de CAPM baserede performancemodeller.  

Flere forskere heriblandt Banz (1981), Chan, Hamao og Lakonishok (1991), Fama & French 

(1992) har undersøgt forklaringsgraden af forskellige faktorer for afkastet på porteføljer. 

Disse faktorerne er bl.a.41: 

• Size (markedsværdien af virksomheden) 

• Book-to-market (bogført egenkapital i forhold til markedsværdi af egenkapital) 

• Earnings/Price (overskud i forhold pris(aktiekurs))  

• Leverage (virksomhedens gearing)  

 

Fama & French (1992) observerer i deres undersøgelse af de 4 faktorer, at to aktieklasser har 

en tendens til generelt at performe bedre end markedet. Dette er Small Cap aktier og aktier 

med en høj book-to-market værdi.  

                                                 
41 En deltaljeret beskrivelse af de 4 faktorer vil ikke indgå i afhandlingen. For mere information omkring de 4 
faktorer se Elton et al., 2003, p. 420. 
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Disse observationer leder til udviklingen af Fama & French 3-faktor model i 1993, hvor de 3 

faktorer til at forklare afkastet for en portefølje er markedsværdien, book-to-market samt 

markedsfaktoren fra CAPM ( )t tRm Rf− . Grunden til at ”Earnings/Price” og ”Leverage” ikke 

er inkluderet i modellen er, at deres forklaring af afkastet ifølge Fama & French allerede er 

forklaret af de 2 inkluderede faktorer.  

 

Ideen i at inkludere de to faktorer er at undersøge porteføljens eksponering overfor Small Cap 

aktier og aktier med høj book-to-market værdi for derigennem at opnå en højere 

forklaringsgrad af porteføljens afkast. 

Effekten af markedsværdien som faktor er inkluderet i 3-faktor modellen i form af et 

differensafkast mellem en portefølje af virksomheder med lav markedsværdi og en portefølje 

med virksomheder med høj markedsværdi. De to porteføljer er konstrueret ved at rangere alle 

aktier, i det pågældende benchmarkunivers, efter størrelse. Herefter indgår de 30 % mindste 

virksomheder i den lave portefølje og de 30 % højeste i den høje portefølje. Denne faktor har 

derfor navnet ”SMB” (Small Minus Big). 

Benchmarkuniverset er forskelligt alt efter hvilke porteføljer eller investeringsforeninger der 

skal evalueres. Undersøges eksempelvis danske investeringsforeninger vil det være oplagt at 

konstruere SMB faktorporteføljerne ud fra henholdsvis OMX Copenhagen 20 for de store 

virksomheder og OMX Copenhagen Small Cap for de små virksomheder.  

 

Effekten af book-to-market som faktor er inkluderet i 3-faktor modellen i form af et 

differensafkast mellem to porteføljer bestående af henholdsvis aktier med høje book-to-

market værdier og lave book-to-market værdier. De to porteføljer er konstrueret efter samme 

metode som før omtalt. Alle aktier bliver rangeret efter book-to-market værdi og top 30 % 

indgår i den høje portefølje og bund 30 % indgår i den lave portefølje. Denne faktor kaldes 

HML (High Minus Low). 

 

SMB og HML-porteføljerne er konstrueret som kapitalværdivægtede porteføljer der bliver 

rebalanceret hvert år. Den endelige form af Fama & French 3-faktor model er som følger: 

 

Formel 3.7:   it 0 1 2R ( )t i i t t i t i t itRf Rm Rf SMB HMLα β β β ε− = + − + + +  
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Hvor: 

itR = Afkast for investeringsforening i for måned t 

tRf = Afkast på det risikofrie aktiv i måned t 

iα = Jensen’s alpha for investeringsforening i 

0iβ = investeringsforening i ’s følsomhed overfor markedsporteføljen 

tRm= Afkast for benchmark aktiv i måned t 

1iβ = investeringsforening i ’s følsomhed overfor SMB faktoren 

tSMB= Differensafkastet mellem en small cap portefølje og en large cap portefølje på tidspunkt t 

2iβ = investeringsforening i ’s følsomhed overfor HML faktoren 

tHML = Differensafkastet mellem en portefølje af aktier med høj book-to-market værdi og en portefølje med 

lav book-to-market værdi på tidspunkt t 

itε  = det stokastiske fejlestimat for investeringsforening i til tidspunkt t 

 

Ligesom det var tilfældet for Jensens α i den endimensionelle model, anvendes 

regressionsanalyse til at finde α i Fama & French 3-faktor model. Det risikojusterede afkast 

for investeringsforeningen regresseres overfor det risikojusterede afkast for markedet og de to 

faktorer. Herved fremkommer alpha som skæring med y-aksen og Beta værdierne for 

markedet og de to faktorer fremkommer som koefficienter i regressionslinjen. Resultaterne 

kan herefter testes for at se om de er statistisk signifikante.  

 

Carhart (1997) finder at Fama & French (1993) 3-faktormodel giver et bedre resultat ved 

sammenligning med CAPM. Carharts undersøgelse er baseret på en database af amerikanske 

investeringsforeninger i perioden 1962 til 1993 og resultatet af hans undersøgelse viser, at 

tilføjelsen af SMB og HML faktorerne øger forklaringsgraden ved at reducere det absolutte 

fejlestimat i modellen fra 0,35 % pr. måned for CAPM til 0,31 % pr. måned for Fama & 

French 3-faktormodel.42  

 

3.3.2 The Carhart (1997) 4-faktormodel 

Carhart (1997) inkluderer i den føromtalte test af CAPM og Fama & French (1993) 3-

faktormodel også sin egen model, Carhart (1997) 4-faktormodel. Denne model er en 

udvidelse af 3-faktormodellen med tilføjelse af yderligere en faktor. Carharts finder, at hans 

egen 4-faktormodel øger forklaringsgraden ved at reducere det absolutte fejlestimat i 

modellen til 0,14 % pr. måned, hvilket er en klar forbedring i forhold til både CAPM og Fama 

& French 3-faktormodel.  

                                                 
42 Carhart, 1997, p. 62 
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Carharts 4-faktormodel er baseret på et studie af Jegadeesh & Titman (1993) der viser, at 

investorer kan øge deres afkast ved at følge en strategi, hvor aktier der har performet godt 

indenfor de sidste 3-12 måneder købes og aktier der har performet dårligt indenfor de sidste 

3-12 måneder sælges.  

 

Derfor tilføjer Carhart en momentum faktor43 til Fama & French 3-faktormodel for på den 

måde at opfange effekten af porteføljens eksponering over for momentumstrategien.  

Effekten af denne faktor er inkluderet i modellen i form af et differensafkast mellem en 

portefølje bestående af de 30 % mest vindende aktier og en portefølje af de 30 % mest 

tabende aktier i en periode der går fra t minus 1 måned til t minus 12 måneder. Porteføljerne 

er kapitalværdivægtede og bliver rebalanceret hver måned for at få en ”løbende” momentum 

faktor.  

Carhart’s (1997) 4-faktor model er som følger:  

 

Formel 3.8:  

 it 0 1 2 3R ( ) 1t i i t t i t i t i t itRf Rm Rf SMB HML PR YRα β β β β ε− = + − + + + +  

 

Hvor de nye variable i forhold til Fama & French 3-faktormodel er: 

3iβ = investeringsforening i ’s følsomhed overfor Momentum-faktoren 

1 tPR YR= Differensafkast mellem en portefølje af top 30 % vindende aktier og top 30 % tabende aktier på 

tidspunkt t 
 

På baggrund af den ovenstående teoretiske gennemgang må det konkluderes, at Carhart’s 

(1997) 4-faktor model er den bedste model at anvende i analysen i kapitel 6, da den giver den 

højeste forklaringsgrad.  

 

Der kan dog opstå visse problemer i anvendelsen af modeller med flere forklarende faktorer, 

hvorfor der i næste underafsnit vil der blive redegjort for begrebet multikollinearitet og 

samtidig blive præsenteret en løsning på problemet. 

 

 

 

                                                 
43 Momentum faktoren bliver både forkortet ”PR1YR” og ”MOM”. 
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3.3.3 Problemer ved anvendelsen af multifaktormodeller 

I anvendelsen af modeller med flere forklarende faktorer risikeres det, at der er 

tilnærmelsesvis lineær afhængighed mellem to eller flere af de forklarende faktorer.  

Dette problem kaldes multikollinearitet og opstår når der er korrelation mellem de forklarende 

faktorer. Det kan give beregnings- og fortolkningsmæssige problemer da de forklarende 

faktorers effekter på responsvariablen44 ikke kan adskilles. 

 

I begge de omtalte multifaktormodeller indgår både markedets merafkast som faktor og et 

differensafkast mellem Small Cap aktier og Large Cap aktier. Disse to forklarende faktorer vil 

alt andet lige ikke være 100 % ukorrelerede da der eksempelvis også indgår Small Cap aktier i 

markedsindekset. SMB faktoren vil derfor forklare noget af det samme, som merafkastet for 

markedet forklare og det giver anledning til fejl når man investeringsforeningernes afkast 

regresseres imod de 2 faktorer.  

 

Multikollinearitetsproblemet kan løses ved at anvende Elton et al. (1993) 

ortogonaliseringsteknik, hvor de forklarende faktorer regresseres imod hinanden. Rent 

praktisk foregår det ved, at man regresserer den 2. vigtigste faktor (den faktor som forklarer 

næstmest) imod den vigtigste faktor (den faktor som forklarer mest) ved hjælp af 

regressionsanalyse i Excel. Residualerne som fremkommer af denne regressionsanalyse, er 

ortogonale med den vigtigste faktor, og de udgør derfor den del af den 2. vigtigste faktor som 

den vigtigste faktor ikke forklarer.  

Samme metode anvendes til at ortogonalisere den 3. faktor, som regresseres imod faktor 1 og 

residualerne for faktor 2 og så fremdeles hvis der optræder flere faktorer i modellen. 

 

Udover at den valgte analysemodel skal være teoretisk korrekt er det også vigtigt, at analysen 

bliver sammenlignelig med tidligere undersøgelser, da det derved bliver muligt at konkludere 

hvorvidt resultaterne i nærværende afhandling er i tråd med tidligere studier. Det vil 

eksempelvis være interessant at sammenligne afhandlingens resultater med andre analyser for 

at se, om der har været en udvikling i de europæiske investeringsforeningers performance i 

forhold til tidligere 

                                                 
44 I nærværende afhandling er responsvariablen lig med itR . 
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Det er derfor essentielt at undersøge hvilke modeller andre forskere har anvendt i deres 

studier af etiske investeringer og hvilke resultater de har opnået ved brug af de forskellige 

modeller.  

I næste kapitel undersøges og analyseret derfor en række af de væsentligste studier af etiske 

investeringers performance.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 31 

4. Empiriske studier 

 

I nærværende kapitel vil litteraturen omkring etiske investeringer blive analyseret for at 

afdække, hvordan tidligere studier har analyseret etiske investeringsforeningers performance 

og hvilke resultater de er kommet frem til. 

 

Litteraturen om etisk investering er massiv og antallet af studier af etiske investeringers 

performance er vokset betragteligt de sidste årtier. Idet det ligger uden for rammerne for 

denne afhandling at udarbejde et egentligt litteraturreview, har det været nødvendigt at 

udvælge de mest centrale studier og se på hvilke modeller de anvender samt hvilke resultater 

de har opnået.  

For at minimere selection bias45 og for ikke at udvælge tilfældige studier er to forskellige 

udvælgelseskriterier taget i brug: 

 

• Studiet er indeholdt i Hoepner & McMillan’s (2009) ”Research on Responsible 

Investment”, eller 

• Studiet har modtaget Moskowitz prisen46. 

 

Hoepner & McMillan (2009) har udviklet en analysemodel til at kortlægge 

undersøgelsesfelter ved at se på den litteratur og forskning der danner rammen om feltet. 

Modellen kalder de ”Influential Literature Analysis” (ILA). Den tager udgangspunkt i de 50 

mest citerede studier (citationer pr. år) indenfor et specifikt felt. Ved at karakterisere, 

kategorisere og til sidst analysere disse studier kortlægger de et helt undersøgelsesfelt. Derved 

findes frem til de mest betydningsfulde studier men samtidig også til hvilke områder af 

undersøgelsesfeltet, hvor der er behov for yderligere forskning.  

Hoepner & McMillan (2009) har selv anvendt ILA-modellen på etiske investeringer og 

derved fundet de mest betydningsfulde studier af etiske investeringer.  

 

Moskowitz prisen uddeles af Haas School of Business, UC Berkeley, Center for Responsible 

Business i samarbejde med Social Investment Forum og er siden 1996 givet årligt til et studie 

der har bidraget med ekstraordinær kvantitativ analyse af etiske investeringer.  

                                                 
45 Mere herom under afsnit 5.2.2. 
46 http://responsiblebusiness.haas.berkeley.edu/MoskowitzResearchProgram.html 
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Prisen er opkaldt efter Milton Moskowitz der som en af de første forskere undersøgte den 

finansielle performance af screenede porteføljer i forhold til uscreenede porteføljer. Milton 

Moskowitz udgav sammen med Robert Levering i 1994 bogen “The 100 Best Companies to 

Work for in America” og årligt udarbejder de en liste med samme navn for Fortune 

Magazine47.  

 

De udvalgte studier i dette kapitel er altså enten nogle af de mest citerede studier indenfor 

etisk investeringslitteratur eller er studier der har modtaget den prestigefyldte Moskowitz pris.  

 

Hoepner & McMillan (2009) analyserer bl.a. litteraturen om etiske investeringers 

performance48, hvor der i perioden 1981-2003 har været 16 studier der alle har anvendt 

Jensens alpha som performancemål. Ud af de 16 studier har 6 anvendt 1 faktor i 

analysemodellen, 3 studier har anvendt 2 faktorer, 5 studier har anvendt 4 faktorer og et 

enkelt studie har anvendt 6 faktorer.  

Der er en klar tendens til at forskere anvender stadig flere faktorer i deres analysemodeller, 

hvilket belyses ved at 5 ud af de 6 studier der kun anvender 1-faktor i deres model er foretaget 

før 1995. Carharts (1997) 4-faktor model er altså blevet den foretrukne analysemodel blandt 

forskere.  

 

Man kan opdele studier af etiske investeringers performance i to grupper. Den ene gruppe 

undersøger etiske investeringsforeninger i forhold til konventionelle investeringsforeninger og 

den anden gruppe undersøger manuelt konstruerede porteføljer af etisk screenede aktier i 

forhold til markedet. De manuelt konstruerede porteføljer sammensættes ofte ved at 

implementere aktive investeringsstrategier såsom best in class og long/short-strategier.49  

 

4.1 Studier af etiske investeringsforeninger 

I dette afsnit vil 3 forskellige studier blive analyseret. Statman (2000), Bauer et al. (2005) 

samt Renneboog et al. (2008a). 

 

 

 

                                                 
47 http://www.greatplacetowork.com/what_we_do/lists-us-bestusa.htm 
48 Hoepner & McMillan, (2009), p. 49 
49 Mere herom under afsnit 4.2. 
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4.1.1 Statman (2000) 

Statman (2000) studie "Socially Responsible Mutual Funds." er i følge Hoepner & McMillan 

(2009) det 2. mest citerede studie i litteraturen om etisk investering. Statman (2000) 

analyserer både det etiske aktieindeks Domini Social Index (DSI) i forhold til S&P 500 og 

etiske investeringsforeninger i forhold til konventionelle. I sin analyse anvender han en 

CAPM 1-faktor model med jensens alpha og en modificeret version af Sharpe Ratio kaldet 

eSDAR (excess standard-deviation-adjusted return).  

 

I studiet analyseres 31 etiske og 62 konventionelle investeringsforeninger i perioden 1990-

1998. De konventionelle investeringsforeninger er udvalgt så de matcher størrelsen og 

expense ratio50 for de etiske foreninger, så disse faktorer ikke har indflydelse på 

performanceevalueringen.  

 

Statman’s (2000) resultater viser, at DSI indekset gav et højere absolut afkast og et højere 

risikojusteret afkast end S&P 500 indekset i perioden. Alpha for DSI var 0,94 % i forhold til 

S&P 500 mens eSDAR for DSI i forhold til S&P 500 var 0,66 %. Ingen af resultaterne er dog 

statistiske signifikante.  

Analysen viser også, at de etiske investeringsforeninger gav et højere afkast end de 

konventionelle. Begge performede dog dårligere end S&P 500 indekset. Således havde de 

etiske investeringsforeninger et alpha på -5,02 % mens de konventionelle havde et alpha på -

7,45 % i forhold til S&P 500. Samme konklusion opnås ved anvendelsen af eSDAR som 

performancemål, hvilket lyder på -6,73 og -7,79 for henholdsvis de etiske og de 

konventionelle investeringsforeninger. Igen er ingen af resultaterne er dog statistiske 

signifikante.  

 

4.1.2 Bauer et al. (2005) 

R. Bauer, K.G. Koedijk og R. Otten’s studie "International Evidence on ethical mutual fund 

performance and investment style” blev udgivet i 2005 men er første gang citeret i 2002 som 

et working paper. Studiet vandt allerede i 2002 Moskowitz prisen for bedste kvantitative 

                                                 
50 Expense ratio svarer til investeringsforeningens omkostninger og er altså en pris den private investor betaler 
for at have en professionel porteføljemanager til at administrere investeringsforeningen. Store forskelle på 
expense ratios vil influere på resultatet da en høj expense ratio vil trække afkastet for en investeringsforening 
ned. I Statman (2000) analyse er expense ratio for henholdsvis etiske og konventionelle investeringsforeninger 
på 1,5 % og 1,56 %.  
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studie af etiske investeringer og er ifølge Hoepner & McMillan (2009) samtidig det mest 

citerede studie i litteraturen om etisk investering.  

 

Bauer et al. (2005) undersøger 103 etiske investeringsforeninger, heraf 55 fra USA, 32 fra UK 

og 16 fra Tyskland og sammenligner deres performance med 4384 konventionelle 

investeringsforeninger, heraf 3874 fra USA, 396 fra UK og 114 fra Tyskland, i perioden 

1990-2001 

De opdeler både de etiske og de konventionelle investeringsforeninger i nationale og 

internationale undergrupper afhængigt af deres investeringsfokus. 

 

Bauer et al. (2005) anvender både en 1-faktor CAPM model og Carharts (1997) 4-faktor 

model, og som benchmark anvendes forskellige Worldscope markedsindeks. Resultaterne af 

deres undersøgelse er opsummeret i tabel 4.1.  

 

Tabel 4.1 – Analyseresultater fra Bauer et al. (2005) 

  CAPM 1-faktor model Carharts (1997) 4-faktor model 

Land Alpha Marked 2R  Alpha Marked 2R  
         
Tyskland        
Internationale        
Etiske -4,20**  0,72*** 0,79 -3,81**  0,73*** 0,82 
Konventionelle -1,17  0,80*** 0,76 -1,4  0,79*** 0,79 
Forskel -3,03 -0,08*** 0,07 -2,41 -0,06** 0,12 
UK        
Nationale        
Etiske -0,22  0,82*** 0,80  0,37  0,83*** 0,93 
Konventionelle -1,02  0,94*** 0,92 -1,41  0,94*** 0,89 
Forskel  0,80 -0,12*** 0,09  1,78 -0,11** 0,27 
International        
Etiske 1,71   0,76*** 0,68 2,26   0,80*** 0,80 
Konventionelle 0,32   0,84*** 0,90 0,37   0,85*** 0,91 
Forskel 1,39 -0,08*** 0,02 1,89 -0,05** 0,19 
USA        
Nationale        
Etiske -0,77  0,92*** 0,96 -0,46  0,91*** 0,96 
Konventionelle -0,85  0,96*** 0,94 -1,21  0,98*** 0,95 
Forskel  0,08 -0,04* 0,01  0,75 -0,07** 0,09 
Internationale        
Etiske 0,43  0,97*** 0,85 -0,97  0,92*** 0,89 
Konventionelle 0,14  0,98*** 0,87 -1,12  0,93*** 0,91 
Forskel 0,29 -0,01 0,01  0,15 -0,01 0,18 
Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af Bauer et al. (2005) 

Hvor: 

* Signifikant ved 10 %. ** Signifikant ved 5 %. *** Signifikant ved 1 %. 
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Bauer et al. (2005) finder at der ikke er nogen signifikant forskel i de risikojusterede afkast 

mellem etiske og konventionelle investeringsforeninger hverken ved brug af 1-faktor CAPM 

model eller ved brug af Carharts (1997) 4-faktor model. 

Til gengæld viser deres resultater at etiske investeringsforeninger har gennemgået en 

modningsfase, hvilket er illustreret i tabel 4.2. Af tabellen fremgår at de etiske 

investeringsforeninger i perioden 1990-1993, gav et lavere risikojusteret afkast end de 

konventionelle, hvilket i 3 tilfælde er statistisk signifikant. I perioden 1994-1997 hentede de 

etiske foreninger ind på de konventionelle og i sidste periode fra 1998-2001 gav de etiske 

foreninger et højere risikojusteret afkast, dog er kun to af de beregnede differensafkast 

statistisk signifikante.  

 

Tabel 4.2 – Differensafkast mellem etiske og konventionelle investeringsforeninger 

Forskel i 4-faktor alpha 
Lande 1990–1993 1994–1997 1998–2001 
  Alpha Alpha Alpha 
Tyskland     
Internationale -2,86* -3,47* 0,29 
UK     
Nationale   1,57  3,01** 0,40 
Internationale -2,04  3,56* 4,82* 
USA     
Nationale -2,17*  0,73 3,61* 
Internationale -3,78** -0,14 1,73 
Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af Bauer et al. (2005) 

Hvor:  

* Signifikant ved 10 %. ** Signifikant ved 5 %. *** Signifikant ved 1 %. 

 

Resultaterne vist i tabel 4.2 kan være begrundet i to ting. Enten er de etiske 

porteføljemanagere blevet bedre til at administrere og udvælge de etiske aktier eller også har 

den øgede fokus på virksomhedernes etiske ansvar medført, at etiske virksomheder er blevet 

belønnet i form af en stigning i aktiekursen. Hvilken af de to påstande der er korrekt skal 

indtil videre være usagt.  

 

I forhold til valg af analysemodel fremgår det af tabel 4.1, at Carharts (1997) 4-faktor model 

giver en højere 2R værdi end CAPM 1-faktor modellen i alle tilfælde på nær 1, hvorfor det 

kan udledes at modellen er bedre til at forklare variationen i alpha pga. de flere faktorer den 

inddrager. Dette understøtter således anvendelsen af Carharts (1997) 4-faktor model. 
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4.1.3 Renneboog et al. (2008a) 

Renneboog et al. (2008a) er baseret på et working paper af Renneboog et al. (2007) og er et af 

de største studier af etiske investeringsforeninger. Det er ikke i top 50 over de mest citerede 

studier ifølge Hoepner & McMillan (2009), hovedsageligt fordi det er forholdsvist nyt, men 

de har alligevel valgt at inkludere det pga. dets størrelse og store relevans. 

Renneboog et al. (2008a) har undersøgt 440 etiske og 16.036 konventionelle 

investeringsforeninger fordelt på 17 lande i Europa, Asien og USA i perioden 1991-2003 51. 

Af de 440 etiske udgør 189 europæiske investeringsforeninger (uden UK), 67 i UK, 98 i USA, 

43 asiatiske og 36 australske.  

I den nærmere analyse af Renneboog et al. (2008a) resultater fokuseres udelukkende på 

resultaterne for Europa, da netop Europa danner grundlag for analysen i kapitel 6. 

 

Renneboog et al. (2008a) anvender både en 1-faktor CAPM model, Carharts (1997) 4-faktor 

model og en 5-faktor model som er baseret på 4-faktor modellen med tilføjelse af en ekstra 

etisk faktor.52  

Som benchmark er anvendt landespecifikke Worldscope indeks samt lokale risikofrie renter.  

Renneboog et al. (2008a) datamateriale er meget omfattende, hvilket fremgår af tabel 4.3 på 

næste side, hvori deres analyseresultater er opsummeret. Tabellen indeholder specifikke tal 

for alle de europæiske lande, idet den, i kapitel 7, anvendes som sammenligningsgrundlag for 

afhandlingens analyse. 

 

Som det fremgår af tabel 4.3 finder Renneboog et al. (2008a), at konventionelle investerings-

foreninger performer bedre end de etiske. Deres analyse af de 3 underperioder indikerer dog, 

at forskellen målt i alpha er blevet mindre og i enkelte lande, som Tyskland og Schweiz, har 

de etiske investeringsforeninger faktisk overhalet de konventionelle og giver i perioden år 

2000-2003 et højere risikojusteret afkast. Tendensen til at etiske investeringsforeninger er 

blevet bedre med årene er i tråd med resultaterne fra Bauer et al. (2005). 

En anden konklusion der kan drages af Renneboog et al. (2008a) analyse er, at der er store 

forskelle på, hvor godt investeringsforeninger klarer sig generelt i de forskellige lande, hvilket 

må tilskrives forskelle i de kontekstuelle forhold 

 

                                                 
51 De europæiske etiske investeringsforeninger er fordelt på 21 belgiske, 59 franske, 12 tyske, 11 irske, 7 
italienske, 15 luxembourgske, 19 hollandske, 3 norske, 26 svenske, 16 schweiziske og 67 fra UK, i alt 256. 
52 Renneboog et al., (2008a), p. 309 



 37 

Tabel 4.3 – Opsummering af Renneboog et al. (2008a) analyse af de europæiske lande.  

  1-faktor 4-faktor 5-faktor 4-faktor  1991-1995 1996-1999 2000-2003 

Land Alpha Alpha Alpha 2R  Alpha Alpha Alpha 
          
Belgien               
Etiske −3,75 −5,26 -0,22 0,53 −8,31** −5,33 −7,86* 
Konventionelle −0,05 −0,78  2,43 0,68 −3,61** −3,68 −4,75* 
Forskel −3,70 −4,48 -2,65   −4,71 −1,65 −3,11 
Frankrig               
Etiske −6,00*** −5,96* −4,61** 0,77 −6,02** −2,97 −5,98*** 
Konventionelle −1,93 −1,87 −1,50 0,88 −0,02 −3,81 −3,98*** 
Forskel −4,06* −4,08* −3,11   −6,00**   0,85 −2,00 
Tyskland               
Etiske −2,43 −0,62   1,10 0,56 −2,55 −1,28   1,59 
Konventionelle −1,69 −1,35 −1,10 0,88 −0,22   1,83 −2,66 
Forskel −0,75   0,73   2,20   −2,33 −3,11   4,25 
Irland               
Etiske −4,71** −6,14*** −6,27*** 0,69 −3,12 −0,28 −5,08** 
Konventionelle   0,98   0,55   0,60 0,59   0,73   2,77 −2,82** 
Forskel −5,69* −6,69* −6,87**   −3,85 −3,05 −2,27 
Italien               
Etiske −3,22 −2,82 −2,84 0,48 N/A −1,04 −6,42** 
Konventionelle   0,02   0,86 −1,82 0,59 1,70 −0,30 −3,78** 
Forskel −3,24 −3,69 −1,01   N/A −0,74 −1,65 
Luxembourg               
Etiske −4,27* −3,34 -0,43 0,75 N/A −0,30 −6,39** 
Konventionelle −0,05   0,11  1,19 0,64 −1,17   3,20 −2,35 
Forskel −4,22 −3,45 -1,63   N/A −3,51 −4,04 
Holland               
Etiske −3,88* −4,10** -3,15 0,73 −3,74 −0,58 −5,60 
Konventionelle −2,23 −2,59* -0,44 0,86 −3,17   2,57 −0,75 
Forskel −1,65 −1,50 -2,7   −0,57 −3,15 −4,85 
Norge               
Etiske −4,26 −4,20 -5,3 0,75 N/A −3,34 −4,92 
Konventionelle −4,18 −1,12 -1,93 0,57 N/A −2,47 −1,04 
Forskel −0,08 −3,09 -3,37   N/A −0,87 −3,88 
Sverige               
Etiske −6,23*** −6,46** -3,77** 0,71 −4,76** −3,89* −6,05** 
Konventionelle   0,08   0,51   0,12 0,87   0,70 −3,06 −3,40 
Forskel −6,31** −6,97*** -3,89   −5,46** −0,83 −2,65 
Schweiz               
Etiske −3,91 −3,01 -3,22 0,62 −2,94 −4,16 −2,93 
Konventionelle −2,14 −0,91 -0,94 0,84 −0,04   1,52 −3,50 
Forskel −1,77 −2,10 -2,28   −2,90 −5,68   0,57 
UK               
Etiske −2,68 −2,22** -2,56** 0,96 −1,68* −1,66 −4,18** 
Konventionelle −1,23 −1,14 -3,65 0,85   1,42 −4,06 −4,16* 
Forskel −1,45 −1,08  1,08   −3,10   2,41 −0,02 
Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af Renneboog et al. (2008a) 

Hvor:  

* Signifikant ved 10 %. ** Signifikant ved 5 %. *** Signifikant ved 1 %. 
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Renneboog et al. (2008a) angiver ikke nogen 2R  for deres 1-faktor eller 5-faktor modeller. 

Det er derfor svært at konkludere, hvorvidt tilføjelse af ekstra faktorer bidrager til 

forklaringen af alpha’s variation i modellerne. Det generelle billede er dog det samme uanset 

valg af model. De konventionelle investeringsforeninger performer bedre end de etiske. De 

fleste resultater er dog ikke statistiske signifikante. 

En interessant konklusion der fremkommer af studiet er, at for hver etisk screen 

porteføljemanageren indfører på investeringsuniverset reduceres afkastet for investerings-

foreningen en anelse (men signifikant).53 Det er interessant om samme konklusioner 

fremkommer på baggrund af nærværende afhandlings delanalyse 2 i kapitel 6. 

 

Et minus ved Renneboog et al. (2008a) analyse er at der ifølge Hoepner & McMillan (2009) 

er multikollinearitet i deres data. Multikollinearitet opstår idet deres variabler ikke er 

ukorrelerede, hvilket vil sige at en del af den variation der forklares af merafkastet for 

markedet også bliver forklaret af merafkastet for det etiske indeks Renneboog et al. (2008a) 

anvender. Dette problem kunne være løst ved hjælp af den ortogonaliseringsteknik der er 

blevet gennemgået i kapitel 3. 

 

4.2 Studier af etiske porteføljer 

 

4.2.1 Derwall et al. (2005) 

Ifølge Hoepner & McMillan (2009) er Derwall et al. (2005) det 6. mest citerede studie af etisk 

investering. Studiet er stærkt relateret til Guenster et al. (2005), som vandt Moskowitz prisen i 

2005 for bedste kvantitative studie af etiske investeringer. 

 

Derwall et al. (2005) analyse tager udgangspunkt i to manuelt konstruerede værdivægtede 

porteføljer, der sammensættes ud fra miljøratingsdata54 fra analyseselskabet Innovest55. 

Studiet er baseret på amerikanske aktier i Innovest’ database og fokuserer altså alene på den 

miljømæssige del af etisk investering.  

De to porteføljer er konstrueret ud fra en ”best-in-class vs. worst in class” strategi, hvor hver 

enkelt virksomhed screenes ud fra en række industrispecifikke miljøkriterier. Virksomheder 

                                                 
53 Renneboog et al., (2008a), p. 320 
54 En beskrivelse af Innovests ratingmodel kan findes her: 
www.csrwire.com/pdf/Research_Rating_Methodology.pdf 
55 www.innovest.com/ 
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med høje miljøratings indgår herefter i ”best-in-class”-porteføljen og virksomheder med lave 

miljøratings indgår i ”worst-in-class”-porteføljen.  

 

Undersøgelsesperiode strækker sig fra 1995-2003 og i evalueringen af de to porteføljer 

anvendes både Sharpe Ratio, 1-faktor CAPM model og Carharts (1997) 4-faktor model.  

 

Tabel 4.4 – Analyseresultater fra Derwall et al. (2005) 

  
Sharpe 
Ratio 

1-faktor 
alpha 2R  

4-faktor 
alpha 2R  

        
30 % "Best-in-class"-portefølje 0,46  1,29 0,82  3,78*** 0,87 
30 % "Worst-in-class"-portefølje 0,28 -1,76 0,83 -1,08 0,88 
30 % differensportefølje   3,05   5,06***   
20 % differensportefølje     8,60***   
40 % differensportefølje        4,69***   
Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af Derwall et al. (2005) 

Hvor:  

* Signifikant ved 10 %. ** Signifikant ved 5 %. *** Signifikant ved 1 %. 

 

Af tabel 4.4 fremgår 5 forskellige porteføljer. Procentsatserne 20 %, 30 % og 40 % hentyder 

til hvor stor en del af markedskapitaliseringen der indgår i de forskellige porteføljer. En ”best-

in-class”-portefølje på 30 % refererer derfor til en portefølje der dækker top 30 % af 

markedskapitaliseringen i forhold til virksomhedernes miljøratings.  

De tre differensporteføljer refererer til strategier, hvor ”best-in-class” porteføljen købes og 

”worst-in-class” porteføljen sælges.  

 

Ud fra tabel 4.4 kan der konkluderes flere ting. For det første kan man udlede at merafkastet 

stiger i takt med at ”best-in-class” og ”worst-in-class” porteføljernes markedskapitalisering 

gøres mindre. Dermed kan det konkluderes, at jo mere miljøeffektive virksomhederne er desto 

bedre performer de økonomisk. For det andet viser de forskellige 2R  værdier i tabel 4.4, at 

Carharts (1997) 4-faktor model er bedre til at forklare alpha end 1-faktor modellen. 
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4.2.2 Kempf og Osthoff (2007) 

I dette studie undersøges hvorledes implementeringen af forskellige etiske screeninger 

påvirker porteføljeafkastet. Kempf og Osthoff (2007) anvender 6 forskellige kvalitative 

screeningskriterier56, hvor Derwall et al. (2005) som bekendt kun screenede for miljø. 

På baggrund af etiske ratingsdata, fra KLD Research & Analytic57, over virksomheder i S&P 

500 og DSI 400 danner Kempf og Osthoff (2007) porteføljer ud fra henholdsvis negativ 

screening, positiv screening og en ”best-in-class” strategi. 

På baggrund af hvert af de 6 screeningskriterier dannes en ”high rated” og en ”low rated” 

portefølje bestående af henholdsvis de top 10 % højest ratede aktier og de 10 % lavest ratede 

aktier. Yderligere to porteføljer bestående af kombinationer af flere screens sammensættes.  

 

Porteføljernes risikojusterede afkast analyseres ved hjælp af Carharts (1997) 4-faktor model. 

Tabel 4.5 på næste side viser Kempf og Osthoff (2007) endelige resultater i form af alpha for 

long/short porteføljer hvor ”high rated” porteføljen købes og ”low rated” porteføljen sælges.  

 

Tabel 4.5 – Alphas for long/short porteføljer 

  Negative Positive Best-in-class 
  Alpha Alpha Alpha 
Negative −0,76    
Community  5,62*** 3,41** 
Diversity  1,22 2,01 
Employee  3,07* 2,22 
Environment  1,92 0,55 
Human Rights  0,25 0,58 
Product  1,42 0,71 
Combination 1  6,07*** 3,49** 
Combination 2   6,70*** 6,20*** 
Kilde: Kempf og Osthoff (2007), p. 920 

Hvor:  

* Signifikant ved 10 %. ** Signifikant ved 5 %. *** Signifikant ved 1 %. 

 

Af tabellen fremgår det således, at investorerne kan opnå et overnormalt afkast på over 6 % 

pr. år ved at implementere etisk screening i deres investeringsstrategi. Resultatet er i tråd med 

Derwall et al. (2005) studie, hvoraf et overnormalt afkast for miljøscreenede porteføljer også 

fremgik. 

 

                                                 
56 Kempf og Osthoff (2007) anvender følgende kriterier: ”Community, diversity, employee relations, 
environment, human rights, and product” 
57 http://www.kld.com/ 
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Resultaterne står i kontrast til de tidligere gennemgåede studier der fokuserede på etiske 

investeringsforeninger. Noget kunne tyde på at der er mulighed for forbedringer for den 

enkelte etiske investeringsforening i relation til valg af etiske aktier og investeringsstrategi.  

 

4.3 Valg af analysemodel 

Analysen af de empiriske studier i dette kapitel har vist, at alpha er det foretrukne 

performancemål for forskere af etiske investeringer. Ligeledes kan det konkluderes at den 

mest anvendte analysemodel i nyere studier er Carharts (1997) 4-faktor model. I studier hvor 

både CAPM 1-faktor model og Carharts (1997) 4-faktor model er brugt har de tilhørende 

2R værdier vist at tilføjelsen af de 3 ekstra faktorer giver et bedre resultat. 

 

På baggrund af henholdsvis den teoretiske og den empiriske analyse af modellerne anvendes 

Carharts (1997) 4-faktor model i nærværende afhandlings analyse i kapitel 6. Valget af de 

forskellige benchmarks og faktorer i modellen vil blive gennemgået i kapitel 5. 

 

Resultaterne af analysen i kapitel 6 vil blive sammenholdt med resultaterne af de empiriske 

studier der er blevet gennemgået i dette kapitel. Dette vil ske i perspektiveringen i kapitel 7. 
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5. Data 

 

Formålet med nærværende kapitel er, at identificere de relevante data til analysen i kapitel 6. 

De valgte benchmark og faktorer i Carharts (1997) 4-faktor model er valgt ud fra at 

analyseresultaterne skal være sammenlignelige med tidligere studier. Analysens data er dog 

præget af manglende adgang til diverse databaser samt begrænsede ressourcer i forbindelse 

med udarbejdelsen af denne afhandling. Mere herom under afsnit 5.3.   

 

5.1. Identifikation af etiske investeringsforeninger 

De etiske investeringsforeninger er identificeret ud fra ”SRI Fund Service”58, en database 

administreret af Vigeo, som, førnævnt er det ledende analyse- og ratingsselskab i Europa.59 

Vigeo leverer analyse af virksomhedernes etiske performance til mere end 100 institutionelle 

investorer, pensionsforeninger og porteføljemanagere verden over. 

Denne database er foretrukket da den, så vidt vides, er den største database med over 500 

etiske investeringsforeninger i Europa. Udover at være den største database er ”SRI Fund 

Service” også valgt fordi den indeholder information om, hvor mange og hvilke 

screeningskriterier de enkelte investeringsforeninger anvender i forhold til både negativ og 

positiv screening. 

 

En alternativ database der kunne have været anvendt i denne afhandling er ”SRI Funds 

Advice”60 som råder over ca. 190 etiske investeringsforeninger. Denne indeholder dog ikke 

information om investeringsforeningernes screeningskriterier og er derfor blevet fravalgt.  

 

Da Vigeos database ikke indeholder de nødvendige afkastdata over etiske 

investeringsforeninger som skal bruges i analysen, har det været nødvendigt at anvende 

Datastream til at indsamle historiske priser på både de etiske og de konventionelle 

investeringsforeninger. Valget af Datastream som database er truffet ud fra, at det var den 

bedst tilgængelige database. 

 

 

 

                                                 
58 http://customer.morningstareurope.com/it/avanzi/fundselect/ 
59 www.vigeo.com 
60 http://www.srifundsadvice.com/ 
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5.2 Data for de etiske investeringsforeninger 

Ifølge Vigeo (2010) findes der, som tidligere beskrevet 868 etiske investeringsforeninger i de 

12 lande som analysen omfatter. Vigeos egen database ”SRI Fund Service” indeholder 528 

foreninger i de respektive lande, hvilket anses for mere end rigeligt til brug for analysen i 

kapitel 6.  

Efter at have kompileret den samlede liste og opdelt foreningerne geografisk er det forsøgt at 

finde hver enkelt forening i Datastream ved at søge på foreningens navn. Da det viste sig, at 

foreningens navn i Datastream ikke altid stemte overens med foreningens navn i Vigeos 

database, har det været nødvendigt at identificere hver enkelt investeringsforenings ISIN 

(International Securities Identification Number), som er en kode alle værdipapirer tildeles og 

kan identificeres ved. Dette er gjort ved hjælp af hjemmesiderne Morningstar61 og Trustnet62.  

Efter at have lokaliseret de unikke ISIN-koder, er alle etiske investeringsforeninger slået op i 

Datastream. Under denne proces har det vist sig, at en del foreninger ikke findes i Datastream 

og de er derfor blevet slettet fra listen, da Datastream er den eneste database der har været 

adgang til under udarbejdelsen af denne afhandling, har det derfor ikke har været muligt at 

finde deres historiske priser andre steder. 

 

Listen over de etiske investeringsforeninger er yderligere blevet reduceret med de foreninger, 

hvor de historiske priser ikke går længere end 12 måneder tilbage. Det har været nødvendigt 

da analysen strækker sig over en periode på 10 år og foreninger som har eksisteret i under et 

år vil ikke bidrage med tilstrækkeligt data til analysen. Det skal nævnes at samme metode er 

anvendt af Bauer et al. (2005). Det har resulteret i en liste på 414 etiske 

investeringsforeninger fordelt på 12 europæiske lande.  

 

Næste proces har været at rense listen for den bias der opstår i takt med at mange 

investerings-foreninger registrerer domicil i Luxembourg selvom foreningens marked egentlig 

er i et andet europæisk land. Dette gøres udelukkende af skattemæssige årsager og det er 

derfor nødvendigt at undersøge hvorvidt de etiske investeringer har registreret domicil i de 

lande hvor de også opererer.  

Dette er gjort ved at undersøge hver enkelt forenings valuta og ved at se på informationen 

omkring foreningens forvalter. Til dette formål er Morningstar og Trustnet’s hjemmesider 

igen blevet anvendt. Ved hjælp af denne metode er antallet af etiske investeringsforeninger i 

                                                 
61 http://www.morningstar.dk 
62 http://www.trustnet.com/ 
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Luxembourg faldet fra 126 til 52 og det har bl.a. vist sig at 6 danske og 1 norsk forening 

havde domicil i Luxembourg.  

 

Listen over de 414 etiske investeringsforeninger indeholder alt lige fra aktieforeninger, 

obligationsforeninger, balancerede foreninger63, garanterede foreninger64, valutaforeninger 

med flere.  

I analysen i nærværende afhandling undersøges kun foreninger der udelukkende investerer i 

aktier, da en undersøgelse af forskellige typer af investeringsforeninger vil kræve at der 

sammenlignes med forskellige benchmarks og at referencegruppen er sammensat tilsvarende.  

På baggrund heraf er alle investeringsforeninger som ikke er rene aktieforeninger blevet 

frasorteret. Den endelige liste over etiske investeringsforeninger fremgår af tabel 5.1 og udgør 

144 foreninger fordelt på 83 i Europa, 38 i UK og 23 i Skandinavien. Dermed udgør de etiske 

foreninger i denne afhandling 16 % af alle etiske investeringsforeninger i Europa. 65 

 

Tabel 5.1 - Etiske investeringsforeninger efter geografisk opdeling 

Europa Antal UK Antal Skandinavien Antal  Samlet 
Belgien 8 UK 38 Danmark 5   
Frankrig 24     Norge 1   
Holland 7     Sverige 17   
Italien 1           
Luxembourg 9           
Schweiz 14           
Spanien 2           
Tyskland 11           
Østrig 7           

I alt 83   38   23 144 
Kilde: Egen tilvirkning 

 

Efter at have en fuldendt liste på 144 etiske investeringsforeninger er der fundet historiske 

priser for de enkelte foreninger på månedsbasis i perioden 2. januar 2001 til 2. november 

2010.  

I Datastream opereres der med flere forskellige typer af priser, men i denne afhandling er 

anvendt ”Price (adjusted)” som er justeret for diverse split og opdelinger af 

aktien/investeringsforeningen.  

 

                                                 
63 Investeringsforeninger der investerer i flere forskellige slags værdipapirer. 
64 Investeringsforeninger der garanterer et bestemt afkast. Udbydes som regel af forsikringsselskaber.  
65 Ifølge Vigeo (2010) eksisterer der 879 etiske investeringsforeninger. (144/879 = 16,38 %) 
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Investeringsforeningers afkast består ikke udelukkende af ændringen i prisen da nogle 

investeringsforeninger vælger at udbetale dele af formuen som dividende. Det har derfor 

været nødvendigt at indhente data om alle foreningernes dividendeudbetalinger i 

analyseperioden. Dette er ligeledes gjort via Datastream, som benytter datatypen ”Dividend 

pr. share” (DPS). 

 

Såfremt den enkelte investeringsforening har udbetalt dividende skal dette beløb lægges til 

prisen for investeringsforeningen pr. 2. januar i det efterfølgende år da det antages at 

dividendeudbetalingerne udbetales i slutningen af året. Af bilag 3 fremgår dokumentation for, 

at det rent faktisk forholder sig således.  

De månedlige afkast for de etiske investeringsforeninger er herefter blevet beregnet efter 

formel 3.2 og vil indgå i Carharts (1997) 4-faktor model i analysen som itR . 

 

Sidste del af databehandlingsprocessen er en opdeling af de etiske investeringsforeninger efter 

antallet af kriterier de anvender i deres screeningsproces. Hvilke negative og positive kriterier 

de enkelte investeringsforeninger anvender, fremgår af Vigeos database, i henhold til tabel 2.1 

og tabel 2.2.  

 

Tabel 5.2 - Etiske investeringsforeninger efter antal screens 

  Europa UK Skandinavien Samlet 
0-4 screens 41 7 14 62 
5 eller flere screens 42 31 9 82 
Kilde: Egen tilvirkning 

 

Den komplette liste over etiske investeringsforeninger fremgår af bilag 1. 

 

5.3 Valg af referencegruppe 

I en undersøgelse af etiske investeringsforeninger er det nødvendigt at have en 

referencegruppe at måle afkastet op imod, hvilket i nærværende afhandling vil bestå 

afkonventionelle investeringsforeninger. Dette er i overensstemmelse med tidligere studier 

som Statman (2000), Bauer et al. (2005) samt Renneboog et al. (2008) der alle evaluerer 

etiske og konventionelle investeringsforeninger i forhold til hinanden.  

De konventionelle investeringsforeninger er udvalgt så de matcher de etiske både med hensyn 

til geografi, samt deres investeringsfokus.  
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Referencegruppen består af i alt 150 konventionelle investeringsforeninger, hvoraf 88 

foreninger er fra Europa, 39 fra UK og 23 fra Skandinavien.  

Antallet af foreninger i de enkelte lande under hver region er således næsten identisk med 

antallet af etiske investeringsforeninger. Det sikrer, at de enkelte landes kontekstuelle forhold 

har lige stor indflydelse på gruppen af etiske investeringsforeninger som på referencegruppen 

og eliminerer derfor denne fejlkilde i analysen.  

 

De 150 konventionelle investeringsforeninger er identificeret via en kriteriesøgning i 

Datastream. For at matche de etiske foreninger er der i søgningen opsat kriterier for marked, 

valuta og base date (den dato hvor foreningen er blevet inkluderet i Datastream).  

Da det ikke er muligt at søge på foreningernes morningstar-kategori i Datastream er der 

derudover inkluderet et eller flere søgeord, som foreningernes titel skal indeholde, 

eksempelvis ”equity”, ”equities”, ”eq”, ”bonds”, ”aktier”, for at sikre at de valgte 

investeringsforeninger kun investerer i aktier. 

 

For at undgå ”selection bias” er de 150 foreninger til analysen valgt således, at en tilfældig 

forening er valgt pr. side i Datastreams resultatliste, som viser 100 foreninger af gangen. På 

den måde er de udvalgte foreninger spredt ud over hele resultatlisten og er ikke blot de 150 

første i søgningen.  

 

De valgte foreninger er efterfølgende blevet tjekket for ”dobbeltgængere”, således at der ikke 

indgår to foreninger med samme navn (2 underafdelinger af samme investeringsforening) og 

for etiske investeringsforeninger. Den fulde liste over de 150 konventionelle investerings-

foreninger fremgår af bilag 2. 

 

5.4 Bias i data 

Bias i datasættet er en fejlkilde som kan påvirke resultaterne af analysen og lede til forkerte 

konklusioner. Bias kan opstå på mange områder og det er derfor vigtigt at rense datasættet for 

eventuelle fejlkilder. I statistiske analyser skal man især være opmærksom på ”survivorship 

bias”, ”selection bias” samt ”time interval bias”.  
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5.4.1 Survivorship Bias 

Begrebet Survivorship bias blev første gang introduceret af Brown et al. (1992) og referer til, 

at en udeladelse af ophørte investeringsforeninger i datasættet fører til en overestimation af 

den gennemsnitlige forenings afkast. Årsagen til dette er, at investeringsforeninger der 

ophører med at eksistere eller bliver lagt sammen med andre foreninger, har en tilbøjelighed 

til at være foreninger som performer dårligt. En udeladelse af de ophørte foreninger vil derfor 

lede til en overestimering af de undersøgte foreninger 

 

At investeringsforeninger der performer dårligt har en større tilbøjelighed til at bukke under 

eller blive lagt sammen med andre investeringsforeninger, skyldes at investorerne i høj grad 

baserer deres investeringer på historisk performance. En forening med lavt afkast vil derfor få 

færre investorer og det vil til sidst medføre at foreningen bliver lukket eller lagt sammen med 

en anden forening.  

 

Flere studier undersøger effekten af survivorship bias, heri blandt Carhart (1994) og Elton et 

al. (1996). Carhart (1994) undersøger survivorship bias for investeringsforeninger i perioden 

1962 til 1995 ved at sammenligne en portefølje med survivorship bias i forhold til en 

portefølje uden survivorship bias. Resultatet af hans undersøgelse viser, at den årlige 

overestimation af afkastet, som survivorship bias medfører, er 0,17 % for en periode på 1 år, 

0,70 % for en periode på 10 år og stigende til 1,24 % for en periode på 34 år.66 Der ses altså 

en klar tendens til at en længere analyseperiode fører til højere grad af survivorship bias.  

 

Elton et al. (1996) undersøger også effekten af survivorship bias og deres resultater viser, at 

ved anvendelse af Fama & French 3 faktor model er forskellen, målt i alpha, mellem en 

portefølje af investeringsforeninger uden survivorship bias og en portefølje med survivorship 

bias 0,9069 %.67  

 

Survivorship bias kan altså have stor indflydelse på resultatet af analysen. Vigeos database 

”SRI Fund Service”, som i nærværende afhandling anvendes til identificeringen af etiske 

investeringsforeninger, er baseret på Morningstars platform.  

                                                 
66 Carhart (1994), p. 45 
67 Elton et al. (1996), p. 1107 
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Da Morningstar sletter investeringsforeninger der ophører med at eksistere, består listen over 

etiske investeringsforeninger derfor udelukkende af eksisterende foreninger og er derfor udsat 

for survivorship bias.  

Dette kunne være rettet ved at indsamle information omkring hvilke etiske 

investeringsforeninger der i analyseperioden er ophørt med at eksistere og derefter tillægge 

dem listen over de eksisterende foreninger. Dette har dog ikke været muligt. Datastream 

indeholder godt nok lister over ophørte investeringsforeninger, men en identifikation af 

ophørte etiske investeringsforeninger har ikke været mulig.  

Derfor er referencegruppen af konventionelle investeringsforeninger udvalgt blandt aktive 

foreninger så den samme survivorship bias indgår i gruppen for både etiske og konventionelle 

foreninger. Det vil alt andet lige udligne effekten når de to grupper skal sammenlignes.  

Det medfører dog at begge gruppers performance vil blive overestimeret og man skal derfor 

være opmærksom i sammenligningen med andre studier.  

 

Statman (2000), Bauer et al. (2005) og Renneboog et al. (2008) anvender i deres studier data 

der er fri for survivorship bias. Bauer et al. (2005) undersøger i deres studie hvor mange 

investeringsforeninger der ophørte i perioden 1990-2001. I Tyskland lå dette på 6 % mens 

andelen var noget højere i USA med 19 % og UK med 28 %. 

Bauer et al. (2005) studie viser ligeledes at en undladelse af ophørte etiske 

investeringsforeninger fører til en overestimation af det gennemsnitlige årlige afkast på 0,14 

% i Tyskland, 0,31 % i USA og 0,17 % i UK.  

 

5.4.2 Selection Bias 

Selection bias opstår når forskere udvælger deres data med henblik på at understøtte en på 

forhånd anlagt teori eller hypotese. Dette gælder både i udvælgelsen af data og tidsperiode til 

en analyse men også i valget af studier til en metaanalyse. 

Der er tidligere i afhandlingen redegjort for, hvordan det er forsøgt at minimere selection bias 

i analysen. Dette kommer bl.a. til udtryk i følgende valg/overvejelser: 

 

• Nærværende afhandling søger ikke at bevise en bestemt hypotese. Formålet med 

afhandlingen er at undersøge, hvordan etiske investeringer performer i forhold til 

konventionelle, men der foreligger ingen personlige interesser i analyseresultaternes 

udfald.  
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• Udvælgelen af etiske og konventionelle investeringsforeninger er foretaget tilfældigt 

uden, at der på forhånd har været kendskab til, hvordan de enkelte foreninger 

performede.  

• Valget af den 10årige tidshorisont i undersøgelsen er baseret på at de fleste empiriske 

studier anvender en periode på omkring 10 år. Den valgte tidshorisont er en afvejning 

imellem at få tilstrækkeligt data så signifikante resultater kan opnås og samtidig sørge 

for at datamaterialet ikke bliver uoverskueligt stort. Derfor antages en 10årig periode 

at være den rette. 

• De empiriske studier i kapitel 4 er udvalgt på baggrund af Hoepner & McMillan 

(2009) samt uddelingen af Moskowitz prisen, og er altså ikke udvalgt som 

sammenligningsgrundlag til understøttelse af en bestemt teori.  

 

5.4.3 Management fees 

Investeringsforeninger er administreret af professionelle porteføljemanagere, hvilket medfører 

en række omkostninger, som ejerne af investeringsbeviserne skal afholde. Disse omkostninger 

omtales enten som ”management fees” eller ”expense ratio”, hvor sidstnævnte betegnelse er et 

relativt mål for foreningens omkostninger i forhold til aktivbeholdningen. En 

investeringsforening med et årligt afkast på 10 % og en expense ratio på 2 % medfører at 

investorerne får et samlet afkast på 8 %.  

 

Flere studier, heriblandt Bauer et al. (2005), har vist at etiske investeringsforeninger er mindre 

i størrelse end konventionelle investeringsforeninger og som følge heraf har en højere expense 

ratio.  

I Bauer et al. (2005) studie udgør expense ratio for de etiske foreninger 1,49 %, 1,24 % og 

1,40 % (for UK internationale, UK nationale og tyske internationale). For de konventionelle 

foreninger udgør expense ratio 1,33 % 1,19 % og 1,04 % for samme lande. Forskellen 

varierer altså fra 0,36 % til 0,05 %.  

 

Da det ikke har været muligt at indhente informationer omkring de anvendte investerings-

foreningernes expense ratio er denne omkostning ikke er en direkte del af afhandlingens 

analyse.  

Forskellen i expense ratio mellem etiske og konventionelle foreninger er højst sandsynligt så 

lille, at det ikke vil have en afgørende indflydelse på sammenligningen af de to. I forhold til at 
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sammenligne investeringsforeningerne med markedet er det værd at være opmærksom på da 

investorer som selv konstruerer markedsporteføljer ikke har denne omkostning.  

 

5.5 Bestemmelse af faktorer til analysen 

I dette afsnit vil de forskellige faktorer som indgår i Carhart (1997) 4-faktor model, jævnfør 

formel 3.7, blive gennemgået. Det er vigtigt at vælge de rigtige benchmarks og faktorer, da 

det kan have stor betydning for resultatet af analysen, som bl.a. Elton et al. (1993) studie 

viste, jævnfør afsnit 3.2.4. 

 

Da afhandlingens analyse opdeles i 3 forskellige geografiske regioner, er det nødvendigt at 

udvælge specifikke benchmarks og faktorer til hver enkelt region. Disse valg gennemgås i de 

følgende afsnit. Først beskrives valget af den risikofri rente og markedsbenchmark, herefter 

følger tre afsnit om bestemmelsen af de anvendte faktorer i Carhart (1997) 4-faktor model.  

 

5.5.1 Den risikofrie rente 

Den risikofrie rente skal afspejle det afkast som investorerne kan få på kort sigt ved at 

investere deres penge uden risiko. I analysen er ”1 måned LIBOR renten” (London Interbank 

Offered Rate) valgt. Denne findes i Datastream under navnet ”UK Interbank 1 month – 

middle rate”. LIBOR renten er den rente, hvormed bankerne indbyrdes låner penge hos 

hinanden på Interbank markedet og er den mest benyttede proxy for en risikofri investering i 

Europa. Både Bauer et al. (2005) og Renneboog et al. (2008) anvender 1 month LIBOR som 

proxy for den risikofrie rente i deres studier.  

 

Som beskrevet i afsnit 3.1 anvendes continuously compounded afkast ved at tage LN til 

afkastet. Denne metode anvendes også for den månedlige LIBOR rente.  

 

5.5.2 Markedsbenchmark 

Valget af markedsbenchmark har stor indflydelse på analysen da det fungerer som 

sammenlignings-grundlag for investeringsforeningerne. Det gælder derfor om at anvende det 

benchmark som bedst muligt afspejler udviklingen på det marked hvor 

investeringsforeningerne har sine investeringer.  

Investeringsforeninger vil ikke altid placere deres investeringer i det land hvor de har domicil. 

Det er derfor nødvendigt at undersøge på hvilke markeder investeringsforeningerne, i de tre 
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geografiske grupper, har deres beholdninger. Her er det især interessant om foreningerne i 

Skandinavien og foreningerne i UK også har deres beholdninger i de respektive regioner.  

 

Da det ikke har været muligt at undersøge samtlige investeringsforeningers beholdningslister, 

er foreningernes ”Morningstar kategori”68 anvendt til at bestemme hvor foreningerne har 

deres beholdninger. Vigeos database, som er baseret på Morningstars platform, indeholder 

information om de etiske investeringsforeningers Morningstar kategori. Ifølge disse har 58 ud 

af 83 foreninger i Europa gruppen hovedparten af deres beholdninger i Europa. De resterende 

25 er listet som ”Global equity” foreninger, hvilket vil sige, at de investerer globalt men dog 

stadig kan have betydelige beholdninger i Europa. 

 

I gruppen af etiske UK foreninger har 21 ud af 38 hovedparten af deres beholdninger 

investeret i UK, mens 12 ud af 23 etiske foreninger i Skandinavien har placeret hovedparten 

af deres beholdninger i Danmark, Sverige eller Norge. 

 

Efter at have undersøgt hvor de tre grupper af investeringsforeninger har deres beholdninger 

skal det nu kortlægges, hvilke proxy der skal anvendes som markedsbenchmark i analysen.  

I europæiske studier er de to mest anvendte markedsbenchmarks Thomson Reuters 

Worldscope indeks69 og Morgan Stanleys MSCI indeks70. Begge indeks er prisindeks og de 

bliver hver især lavet i et utal af udgaver der dækker forskellige regioner og lande.  

Både Bauer et al. (2005)71 og Renneboog et al. (2008)72 har testet begge indeks i deres 

analyser og konkluderer, at anvendelsen af MSCI indeks som markedsbenchmark ikke ændrer 

på resultaterne og derfor er et validt benchmark. Ifølge begge studier dækker Worldscope 

indekset 98 % af markedskapitaliseringen, hvor MSCI indekset kun dækker 85 %, men det 

har altså ikke afgørende indflydelse på deres resultater. 

 

MSCI prisindekset vælges til analysen i kapitel 6, da det ikke har været muligt at indhente 

data om Worldscope indekset i Datastream. 

Da investeringsforeningernes afkast måles som både kursgevinst samt udbetalte dividender er 

det vigtigt, at de aktieindeks der vælges som proxy for markedsbenchmark, også indeholder 

                                                 
68 http://www.morningstar.com/InvGlossary/morningstar_category.aspx 
69 www.thomsonreuters.com 
70 http://www.msci.com/ 
71 Bauer et al. (2005), p. 1758 
72 Renneboog et al. (2005), p 307 
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bruttodividender. Der er derfor så vidt muligt valgt ”Total Return Index” i Datastream frem 

for ”Price index”. 

 

Som markedsbenchmark for Europa er valgt ”MSCI Europe ex UK” indekset, som er et 

kapitalvægtet prisindeks baseret på aktier fra følgende 16 europæiske lande; Belgien, 

Danmark, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Italien, Norge, Portugal, Spanien, 

Sverige, Schweiz, Tyskland, Østrig. Dette indeks er valgt frem for det ”rene” MSCI Europe 

indeks, da afhandlingens Europa gruppe ikke består af UK investeringsforeninger.  

 

Som markedsbenchmark for UK gruppen er valgt ”MSCI UK” indekset, som er et 

kapitalvægtet prisindeks over aktier i UK mens der for Skandinavien gruppen er valgt ”MSCI 

Nordic” indekset, som er et kapitalvægtet prisindeks over aktier i Danmark, Sverige, Norge 

og Finland.  

 

Data for alle prisindeks er indhentet fra Datastream og dobbelttjekket med MSCI’s 

hjemmeside.73 Efter at have indhentet data for alle tre prisindeks er LN taget til de månedlige 

afkast på samme måde som det er gjort for de månedlige afkast for investeringsforeningerne. 

 

5.5.3 Faktorer i Carhart (1997) 4-faktor model 

I dette afsnit bestemmes de sidste 3 faktorer der indgår i Carhart (1997) 4-faktor model. Først 

bestemmes de to Fama & French (1993) faktorer SMB og HML, hvorefter Carharts egen 

tilføjelse, momentum faktoren, bestemmes.  

 

5.5.3.1 SMB faktorer (Small Minus Big) 

Som beskrevet i afsnit 3.3.1 anvender Fama & French (1993) en SMB faktor for at opfange 

effekten af porteføljens eksponering over for virksomhedernes størrelse.  

Fama & French (1993) konstruerer porteføljer af aktier med henholdsvis høj og lav 

markedsværdi og beregner et differensafkast mellem de to. Hvis samme metode skulle være 

anvendt i nærværende afhandling, skulle der konstrueres 2 porteføljer med henholdsvis de 30 

% største og de 30 % mindste aktier for både Europa, UK og Skandinavien. Disse porteføljer 

skulle konstrueres ud fra samtlige aktier i alle de pågældende lande, hvilket ligger langt 

udover rammerne for denne afhandling. I stedet for anvendes Small Cap og Large Cap 

                                                 
73 http://www.msci.com/ 
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aktieindeks for hver af de tre regioner. Samme metode er i øvrigt anvendt i konstruktionen af 

proxy for HML faktoren.  

 

Det er ikke den optimale løsning at anvende aktieindeks til beregning af faktorerne i Carhart 

(1997) 4-faktor model, men ifølge Faff (2004) giver løsningen valide resultater. Faff (2004) 

har undersøgt det australske marked ved at bruge Fama & French (1993) 3-faktor model, hvor 

SMB og HML faktorerne blev konstrueret via 4 australske aktieindeks.74 Han tester 

efterfølgende sine resultater ved hjælp af MacKinlay and Richardson (1991) GMM test 

(Generalized method of moments) og i 11 ud af 12 tilfælde er resultaterne signifikante ved et 

5 % signifikansniveau.75 

 

5.5.3.1.1 Europa 

For det europæiske marked er ”MSCI Europe ex UK Small Cap” valgt, som repræsentant for 

virksomheder med lav markedsværdi. ”MSCI Small Cap” indeks bliver generelt konstrueret 

således, at de dækker alle aktier med en markedsværdi under de aktier, som er i ”MSCI 

Standard” indekset (som består af Large cap og Mid cap aktier). ”MSCI Small Cap” består af 

ca. 14 % af hvert markeds markedskapitalisering.76 Som repræsentant for aktier med høj 

markedsværdi er ”MSCI Europe ex UK Large Cap” indekset valgt.  

 

Månedlige data er indhentet for de 2 indeks og afkastet er beregnet efter samme princip som 

tidligere, hvor LN tages til afkastet. SMB faktoren udregnes herefter som differensafkastet 

imellem ”MSCI Europe Small Cap” indekset og ”MSCI Europe Large Cap” indekset. 

 

5.5.3.1.2 UK 

Som proxy for SMB faktoren på UK markedet er differensafkastet mellem ”MSCI UK Small 

Cap” og ”MSCI UK Large Cap” valgt. Indekspriserne er indhentet via Datastream og afkastet 

er beregnet i tråd med tidligere.  

 

5.5.3.1.3 Skandinavien 

Som proxy for SMB faktoren for det skandinaviske marked er differensafkastet mellem  

”MSCI Nordic Small Cap” indekset og ”OMX Nordic 40” indekset valgt.  

                                                 
74 De fire aktieindeks Faff (2004) anvender, er ASX/Russel indeks, herunder ASX/Russel Value 100 indeks, 
ASX/Russel Growth 100 indeks, ASX/Russel Small Value indeks samt ASX/Russel Small Growth indeks.  
75 Faff (2004), p. 90 
76 http://www.msci.com/products/indices/size/small_cap/ 
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”OMX Nordic 40” er et kapitalværdivægtet indeks, som består af de 40 største virksomheder i 

Danmark, Sverige, Norge og Finland. ”OMX Nordic 40” indekset har base date 28. december 

2001 og er derfor først medtaget fra den 2. januar 2002. Analysen af de skandinaviske 

investeringsforeninger vil derfor også først begynde ved denne dato. 

 

”OMX Nordic 40” indekset er valgt da ”MSCI Nordic Large Cap” indekset i Datastream har 

base date 31. maj 2007 og derfor ikke er særlig dækkende for analyseperioden. Det skal dog 

bemærkes at ”OMX Nordic 40” indekset kun udbydes som et rent prisindeks, hvorfor det ikke 

indeholder bruttodividender. Derfor er ”MSCI Nordic Small Cap” indekset ligeledes 

inkluderet som et rent prisindeks. På den måde indeholder hverken Small Cap porteføljen 

eller Large Cap porteføljen dividender. 

 

Ud fra en betragtning om at begge porteføljer udbetaler lige store dividender gør det ingen 

forskel at de rene prisindeks anvendes. Denne betragtning kan dog ikke anses for at være helt 

korrekt, da store virksomheder som regel udbetaler flere dividender end små virksomheder. 

Anvendelsen af de rene prisindeks vil derfor give anledning til en smule støj i analysen, men 

det formodes ikke at gå ud over validiteten generelt set.  

 

5.5.3.2 HML faktorer (High Minus Low) 

HML faktoren skal opfange effekten af porteføljens eksponering over for book-to-market 

værdier. HML faktoren er konstrueret ved at anvende aktieindeks ligesom det blev gjort for 

SMB faktoren. 

 

5.5.3.2.1 Europa  

Som proxy for HML faktoren i Europa er det valgt at anvende differensafkastet mellem 

”MSCI Europe ex UK Value” indekset og ”MSCI Europe ex UK Growth” indekset. Value 

virksomheder er kendetegnet ved at have høje book-to-market værdier mens vækst 

virksomheder omvendt har lave book-to-market værdier.  

Man skal være opmærksom på, at MSCI Value indeks indeholder virksomheder med lave 

market-to-book værdier, hvilket er den reciprokke af book-to-market. Derfor indgår 

virksomheder med lave og ikke høje værdier her. Resultatet vil dog være det samme.  
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5.5.3.2.2 UK  

Som proxy for HML faktoren i UK er det valgt at anvende differensafkastet mellem ”MSCI 

UK Value” indekset og ”MSCI UK Growth” indekset. 

 

5.5.3.2.3 Skandinavien 

Som proxy for HML faktoren i Skandinavien er det valgt at anvende differensafkastet mellem 

”MSCI Nordic Value” indekset og ”MSCI Nordic Growth” indekset. 

 

5.5.3.3 PR1YR faktorer (Prior 1-year momentum) 

Carharts (1997) momentum faktor er den faktor som er sværest at replikere. Som beskrevet 

under afsnit 3.3.2 skal momentum faktoren opfange porteføljens eksponering overfor en 

momentum-strategi, hvor aktier med et højt afkast indenfor de seneste 12 måneder købes og 

aktier med et lavt afkast indenfor de seneste 12 måneder sælges. Momentum faktoren er altså 

en ”løbende faktor”, som skal rebalanceres hver måned.  

 

Det kræver derfor en enorm mængde data at konstruere momentum faktoren, da der hver 

måned skal indhentes data om afkast og markedsværdi for samtlige aktier i det undersøgte 

land eller region. I relation til nærværende afhandling, som er opdelt i henholdsvis Europa, 

UK og Skandinavien ville der alene for Skandinavien gruppen skulle indhente aktiekurser og 

markedsværdier for 195 danske, 288 svenske og 31 norske selskaber på månedsbasis i 10 år.77 

Antallet af aktier i UK og specielt i Europa gruppen overstiger langt antallet for de 3 

skandinaviske lande og alt i alt må det konstateres, at en sådan udregning af momentum 

faktoren ikke er mulig i denne afhandling. 

 

Det har derfor været nødvendigt at finde en alternativ metode til konstruktionen af momentum 

faktoren. En mulig løsning kunne være at anvende regionale aktieindeks som er baseret på en 

momentum faktor. MSCI udbyder to sådanne indeks, ”MSCI Europe Barra Momentum” 

indeks og ”MSCI Europe Momentum Tilt” indeks.  

Begge indeks er konstrueret så de har en høj eksponering over for ”Barra Momentum 

Factor”.78 Denne faktor er i stil med Carharts momentum faktor konstrueret ud fra aktier der 

indenfor de seneste 12 måneder har performet godt baseret på historisk alpha og merafkast. 

Forskellen på de to indeks er, at Barra indekset er et såkaldt ”long-short” indeks, hvorimod 

                                                 
77 Antallet af danske, svenske og norske aktier ifølge OMX. 
78 http://www.msci.com/products/indices/strategy/factor/ 
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Tilt indekset er et rent ”long” indeks. Det har dog vist sig, at ingen af disse indeks er 

velegnede, som proxy for momentum faktoren.  

 

Momentum faktoren er generelt den faktor der volder forskere de største problemer. Måske 

netop derfor har Kenneth R. French, som bl.a. er medforfatter til ”Fama & French 3 faktor 

model”, oprettet en database over Fama & French faktorer, momentum faktorer samt en 

række andre faktorer til brug i performanceevalueringsmodeller. Databasen, der går under 

navnet Kenneth R. French data library79 indeholder hovedsageligt faktorer for det 

amerikanske marked og indeholder derfor heller ikke en europæisk momentum faktor. French 

har beregnet en momentum faktor for det amerikanske marked, som går helt tilbage til 1927. 

Faktoren er beregnet ud fra Carharts principper som er beskrevet i afsnit 3.3.2 og må derfor 

anses for at være valid.  

 

Denne momentum faktor er anvendt til at teste validiteten af MSCI’s momentum faktor 

indeks, ved at beregne korrelationskoefficienten mellem French momentum faktor og ”MSCI 

US Barra Momentum” Index, som er den amerikanske udgave af MSCI’s momentum faktor 

indeks. 

Det har været nødvendigt at teste det amerikanske momentum faktor indeks sammen med 

French momentum faktor, da der ikke nødvendigvis bør være korrelation mellem en 

europæisk og en amerikansk momentum faktor. Men imellem 2 amerikanske bør der være høj 

korrelation.  

  

Beregningerne viser, at korrelationskoefficienten mellem French momentum faktor og ”MSCI 

US Barra Momentum” Index er -0,1899, hvilket vil sige at der er negativ sammenhæng 

mellem de to.80 Derfor må det konkluderes, at ”MSCI’s Barra Momentum” faktor ikke er 

velegnet, som proxy for momentum faktoren i Carharts (1997) 4 faktor model, hvorfor en 

alternativ metode til konstruktion af momentum faktoren må findes. 

 

Gregory et al. (2009) konstruerer Fama & French og momentum porteføljer og faktorer, for 

perioden oktober 1980 til december 2008, til anvendelse i undersøgelser af aktiemarkedet i 

UK. Deres studie har til formål at udfylde det tomrum der er opstået som følge af, at Kenneth 

                                                 
79 http://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/ken.french/data_library.html 
80 Se bilag 4. 
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R. French data library ikke indeholder Fama & French samt momentum faktorer for UK. 

Deres studie og data er derfor frit tilgængeligt på deres hjemmeside.81 

Da Gregory et al. (2009) følger Kenneth R. French metode til at konstruere momentum 

faktoren anses deres faktor som valid for aktiemarkedet i UK. Det løser dog umiddelbart kun 

en tredjedel af problemet da der stadig mangler momentum faktorer for Europa og 

Skandinavien.  

 

Ud fra en antagelse om, at aktiemarkederne i Europa følges ad og oplever de samme 

cyklusser, er det i afhandlingen blevet undersøgt, hvorvidt det er muligt at anvende Gregory et 

al. (2009) UK momentum faktor for alle tre regioner i analysen.  

Dette er gjort ved at beregne korrelationen mellem Gregory et al. (2009) UK momentum 

faktor og Kenneth R. French US momentum faktor. Det viser sig, at korrelationen mellem de 

to faktorer er 0,7397, hvilket indikerer at antagelsen om, at aktiemarkederne i høj grad hænger 

sammen er korrekt.82 Endvidere antages det, at korrelationen mellem aktier i UK, Europa og 

Skandinavien er højere end korrelationen mellem aktier i UK og USA, hvorfor Gregory et al. 

(2009) UK momentum faktor anvendes for alle tre regioner i analysen.  

 

Sidste hurdle i konstruktionen af momentum faktoren ligger i, at Gregory et al. (2009) UK 

momentum faktor ikke dækker hele afhandlingens analyseperiode, da den ikke er beregnet 

efter december 2008. Som momentum faktor for perioden januar 2009 til november 2010 er 

det derfor valgt at anvende French US momentum faktor.    

 

Anvendelsen af Gregory et al. (2009) UK momentum faktor for alle tre regioner i perioden 

januar 2001 til december 2008, samt anvendelsen af French US momentum faktor i perioden 

januar 2009 til november 2010, er ikke optimal, men det har været nødvendigt at anvende 

denne metode da det ikke har været muligt at foretage en selvstændig konstruktion af 

velegnede momentum faktorer til analysen.  

 

 

 

 

 

                                                 
81 http://xfi.exeter.ac.uk/researchandpublications/portfoliosandfactors/files.php 
82 Se bilag 5. 
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5.6 Ortogonalisering af de 4 faktorer 

Som beskrevet i afsnit 3.3.3 skal man i anvendelsen af multifaktor modeller være opmærksom 

på, at der kan forekomme korrelation mellem de forklarende faktorer. Derfor er de 4 

forklarende faktorer for hver region blevet ortogonaliseret vha. regressionsanalyse i Excel.  

I Bilag 6 er korrelationsmatricer mellem de 4 faktorer for henholdsvis Europa, UK og 

Skandinavien opstillet både før og efter ortogonaliseringen.  
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6. Analyse 

 

Analysen er nærværende kapitel er inddelt i tre delanalyser. I første delanalyse undersøges 

alpha for de etiske og de konventionelle investeringsforeninger i Europa, UK og 

Skandinavien. Denne analyse har til formål at besvare problemformuleringens første 

underspørgsmål. 

I anden delanalyse opdeles de etiske investeringsforeninger efter antallet af 

screeningskriterier, i henhold til tabel 5.2, og alpha måles for de to grupper. Denne analyse 

har derfor til formål at besvare problemformuleringens andet underspørgsmål.  

I tredje delanalyse undersøges hvilken effekt den finansielle krise har haft på etiske 

investeringer. Dette gøres ved at minimere analyseperioden så den kun strækker sig over de 

sidste 3 år. Resultatet af denne delanalyse har således til hensigt, at besvare afhandlingens 

tredje og sidste underspørgsmål. 

 

6.1 Delanalyse 1 – Afkastforskelle i Europa 

Af tabel 6.1 fremgår resultaterne af regressionsanalysen for hver af de tre regioner for både 

etiske og konventionelle foreninger. I de følgende underafsnit gennemgås resultaterne for 

hver region, hvorefter resultaterne til sidst kommenteres overordnet.  

 

Tabel 6.1 – Differensafkast mellem etiske og konventionelle investeringsforeninger 

Jan. 2001 - Okt. 2010 Alpha Alpha, år Rm-Rf SMB HML PR1YR R2 adj. Obs. Gns. År 
Europa          
Etiske -0,26 % -3,10 % 0,8735 0,1961 -0,1443 -0,0176 0,7917 7.082 7,1 
Konventionelle -0,04 % -0,47 % 0,7711 0,2182 -0,1231 0,0052 0,5988 7.980 7,6 
Differensafkast -0,22 %  -2,64 %               
          
Jan. 2001 - Okt. 2010 Alpha Alpha, år Rm-Rf SMB HML PR1YR R2 adj. Obs. Gns. År 
UK          
Etiske -0,07 % -0,80 % 0,9076 0,3569 0,0047 -0,0235 0,8029 3.958 8,7 
Konventionelle -0,05 % -0,57 % 0,8724 0,2618 0,0015 -0,0008 0,7720 3.609 7,9 
Differensafkast -0,02 % -0,23 %               
          
Jan. 2002 - Okt. 2010 Alpha Alpha, år Rm-Rf SMB HML PR1YR R2 adj. Obs. Gns. År 
Skandinavien          
Etiske -0,22 % -2,65 % 0,7379 0,3145 0,1327 -0,0598 0,7300 1.200 4,3 
Konventionelle -0,06 % -0,67 % 0,4800 0,1643 0,0688 -0,0219 0,4247 1.639 5,9 
Differensafkast -0,17 % -1,99 %               
Kilde: Egen tilvirkning  
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Hvor:  

Alpha: Den gennemsnitlige forenings månedlige risikojusterede merafkast. 

Alpha, år: Den gennemsnitlige forenings årlige risikojusterede merafkast. 

Rm-Rf, SMB, HML og PR1YR: Koefficienten angiver betaværdier for de forskellige faktorer. 

R2 adj. = 2R  adj.: Determinationskoefficienten ved anvendelse af flere forklarende faktorer. 

Gns. År: Gennemsnitsalderen for en investeringsforening. 

Resultater markeret med fed skrift  er signifikante ved 5 % signifikansniveau. 

Resultater markeret med kursiv skrift er signifikante ved 10 % signifikansniveau. 

 

Undersøgelsen af differensafkastet mellem etiske og konventionelle foreninger er udarbejdet, 

som en samlet regressionsanalyse med ”stacked data” for henholdsvis alle de etiske og alle de 

konventionelle foreninger. Den enkelte investeringsforenings performance kan derfor ikke 

direkte aflæses af undersøgelsens resultater, men derimod angiver resultaterne det 

gennemsnitlige risikojusterede merafkast i form af alpha, for en gennemsnitlig 

investeringsforening i analyseperioden. 

 

6.1.1 Europa 

Undersøgelsen viser, at både de etiske og de konventionelle investeringsforeninger har 

underperformet i forhold til markedet i perioden januar 2001 til oktober 2010.  

De etiske foreninger har et alpha på -3,1 % pr. år, hvilket er signifikant ved et 5 % 

signifikansniveau, mens de konventionelle foreninger har et årligt alpha på -0,4 %, dette er 

dog ikke signifikant.  

 

Resultaterne viser, at analysemodellen egner sig bedst til at forklare variationen i itR for de 

etiske investeringsforeninger. Den observerede 2R  adjusted værdi for de etiske foreninger 

0,79, mens den for de konventionelle kun er på ca. 0,60. 

Der er flere omstændigheder der har indflydelse på, hvor god modellen er til at forklare 

variationen i itR , hvoraf de valgte proxy for de 4 faktorer er de væsentligste.   

I tabel 6.1 kan koefficienten for de 4 faktorer aflæses. Denne svarer til Beta for itR  overfor 

den enkelte faktor. Både de etiske og de konventionelle foreninger har en stor eksponering 

overfor markedsbenchmarken, hvilket alt andet lige er forventeligt. Forskellen i de to 

gruppers Beta overfor markedet kan indikere, at de etiske investeringsforeninger investerer 

mere i nationale selskaber end det er tilfældet for de konventionelle foreninger. Denne trend 

ses i øvrigt for alle tre regioner.  
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Både de etiske og de konventionelle foreninger har en positiv Beta på ca. 0,20 overfor SMB 

faktoren. Dette indikerer at begge grupper investerer dele af deres beholdninger i Small Cap 

aktier. Disse har, jf. tabel 6.2, klaret sig markant bedre i perioden end Large Cap aktierne, 

hvorfor investeringsforeningernes underperformance ikke kan tilskrives deres investeringer i 

netop Small Cap aktier. 

 

Tabel 6.2 - Årligt gns. for de 4 faktorer 

 Jan. 2001 – Okt. 2010 Marked SMB HML PR1YR 
Europa 0,04 % 7,46 % 1,95 % 8,03 % 
UK 2,83 % 4,94 % 0,20 % 8,03 % 
Skandinavien 1,42 % 8,85 % 10,63 % 8,03 % 
Kilde: Egen tilvirkning  

(Bemærk at samme PR1YR faktor er anvendt for alle regioner) 

 

Derudover kan det ud fra tabel 6.2 observeres, at begge investeringsforeningsgrupper har en 

negativ eksponering overfor HML faktoren, hvilket vil sige at de investerer mere i 

vækstvirksomheder end i value virksomheder. 

Samtidig kan det konkluderes at hverken de etiske porteføljemanagere eller de konventionelle 

benytter sig af momentum strategier. 

 

6.1.2 UK 

I relation til UK viser regressionsanalysen, at både de etiske og de konventionelle foreninger 

har underperformet i forhold til markedet, med henholdsvis 0,8 % pr. år for de etiske 

foreninger (signifikant ved 10 % signifikansniveau) og 0,57 % pr. år for de konventionelle.  

Differensafkastet mellem de to er dog så lille, at det kunne skyldes en højere expense ratio for 

de etiske investeringsforeninger, som observeret af Bauer et al. (2005).  

 

Beta værdierne overfor markedet indikerer, at både de etiske og de konventionelle foreninger 

i høj grad investerer i UK aktier. Samtidig indikerer de etiske foreningers relativt høje Beta 

værdi for SMB faktoren, at en stor del af de etiske virksomheder i UK er Small Cap 

virksomheder. Dette har været med til at trække alpha for de etiske foreninger i vejret, da man 

ud fra tabel 6.2 kan se at SMB har performet bedre end markedet i UK i perioden. 

 

Til gengæld er Beta værdierne for både HML og PR1YR faktorerne næsten lig 0. Det betyder 

for det første at både de etiske og de konventionelle foreninger investerer ligeligt i vækst og 
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value aktier. For det andet viser det at ingen af de respektive porteføljemanagere anvender 

momentum strategier når de investerer. 

 

De to 2R  adjusted værdier er lige omkring 0,80, hvilket betyder at modellen er god til at 

forudsige variationen i itR  for UK investeringsforeninger. 

 

6.1.3 Skandinavien 

Af analysen fremgår det at begge typer af investeringsforeninger underperformer i forhold til 

markedet. De etiske foreninger har et årligt alpha på -2,6 % mens de konventionelle har et 

alpha på -0,67 %. Det giver et differensafkast på godt og vel -2 % hvilket ikke er 

tilfredsstillende for de etiske investorer.  

 

De konventionelle foreninger har en relativt lav Beta værdi overfor markedsbenchmarken, 

som for Skandinavien er ”MSCI Nordic” indekset. Det indikerer at de konventionelle 

foreninger i Skandinavien har investeret flere af deres midler i virksomheder udenfor 

Skandinavien end de har i de skandinaviske lande. Dette er dog ikke tilfældet for de etiske 

investeringsforeninger.  

Den lave eksponering overfor den valgte markedsbenchmark betyder derfor også, at 

modellens forklaringsgrad ikke er særlig høj for de konventionelle foreninger. 

 

Særligt de etiske investeringsforeninger har en høj eksponering overfor SMB faktoren, som i 

perioden har givet et årligt differensafkast mellem value og vækst aktier på 8,85 %.  

 

Både de etiske og de konventionelle foreninger har en positiv Beta værdi for HML faktoren. 

Denne eksponering har vist sig at være et ganske godt træk af porteføljemanagerne. Ifølge 

tabel 6.2 har value aktier årligt performet 10 % bedre end vækst aktier i Skandinavien, så en 

høj eksponering overfor HML faktoren vil i perioden medføre et højt merafkast.  

 

Hverken den positive eksponering overfor HML eller SMB faktoren har dog kunnet ændre på, 

at de etiske investeringsforeninger har underperformet i perioden.   

 

Forklaringsgraden for de skandinaviske investeringsforeninger er ikke på niveau med de 

andre regioner. Både for etiske og konventionelle foreninger er her observeret de laveste 2R  
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adjusted værdier for alle tre regioner. Modellens forklaringsgraden for de konventionelle 

foreninger er på 0,43, hvilket hovedsageligt skyldes den lave eksponering overfor 

markedsbenchmarken. Der er derfor en del usikkerhed forbundet med resultaterne for de 

konventionelle foreninger i Skandinavien.. 

 

6.1.4 Generelt  

Det generelle billede i analysen er, at etiske investeringer underperformer i forhold til 

konventionelle. Både i Europa og Skandinavien har de etiske investeringsforeninger 

underperformet signifkant ved et 5 % signifikansniveau, mens de i UK har underperformet 

signifikant ved et 10 % signifikansniveau.  

 

Et årligt differensafkast på -2,6 % i Europa og -2 % i Skandinavien er en høj pris at betale for 

den etiske investor og set i forhold til etiske investeringsforeninger i UK er der plads til 

forbedringer.  

 

Etiske investeringsforeninger i UK har klaret sig bedst af alle etiske investeringsforeninger. 

En del af forklaringen herpå er, at de har en meget høj Beta værdi for markedet og MSCI UK 

er det markedsbenchmark der i perioden har haft den højeste alpha med 2,83 %. Derudover 

har etiske investeringer i UK haft en høj eksponering overfor Small Cap aktier, som i 

perioden har performet markant bedre end markedet. Dette er også med til at trække alpha op.  

 

Som det fremgår af tabel 6.1 er de skandinaviske foreninger gennemsnitligt væsentligt yngre 

end foreningerne i Europa og UK. Det skyldes til dels, at data ikke var tilgængeligt længere 

tid tilbage i Datastream for mange af de skandinaviske foreninger. Men en del af forklaringen 

for, at de etiske foreninger i Skandinavien i gennemsnit kun er 4,3 år, begrundes også i, at 

etisk investering ikke har været lige så udbredt i denne region som det eksempelvis er 

tilfældet i UK, hvor de analyserede etiske foreninger i gennemsnit er 8,7 år.  

 

En del af forklaringen på, hvorfor de skandinaviske investeringsforeninger har performet 

dårligere i forhold til foreningerne i UK kan derfor være, at analyseperioden for de 

skandinaviske reelt set kun i gennemsnit går 4,3 år tilbage, hvor den for UK i gennemsnit går 

8,7 år tilbage.  
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Dermed er de skandinaviske foreninger stort set kun analyseret i en periode, hvor den 

finansielle krise har præget aktiemarkederne. Dette vil alt andet lige føre til lavere afkast i 

forhold til foreningerne i UK. 

Samtidig vil det påvirke de etiske foreninger i Skandinavien mere end de konventionelle da de 

i gennemsnit er 1,6 år yngre og derfor i højere grad har været eksponeret overfor den 

finansielle krise.  

Dette vil blive undersøgt yderligere i delanalyse 3, hvor analyseperioden er indsnævret til 

oktober 2007 til oktober 2010.  

 

Et punkt hvor samtlige investeringsforeninger kan optimere er i forhold til at anvende 

momentum-strategier. Analysen viser, at hverken de etiske eller de konventionelle foreninger 

er eksponerede overfor PR1YR faktoren, hvilket indikerer at de ikke anvender momentum 

strategier. I den analyserede periode kunne investeringsforeningerne ellers have opnået et 

afkast på 8 % ved at anvende denne investeringsstrategi.  

 

6.2 Delanalyse 2 - Afkast i forhold til antallet af screeningkriterier 

I delanalyse 2 undersøges de etiske investeringsforeningers performance i forhold til antallet 

af anvendte screeningkriterier. For hver region er de etiske foreninger opdelt i to grupper, 

hvoraf den første indeholder foreninger der anvender 0-4 kriterier og den anden indeholder 

foreninger der anvender 5 eller flere kriterier. Resultatet af analysen fremgår af tabel 6.3 på 

næste side.83  

 

De tre differensafkast afslører, at alpha ikke er proportionelt med antallet af etiske 

screeningkriterier. I alle tre regioner har gruppen med 0-4 screens performet bedre end 

gruppen med 5 eller flere screens. De årlige differensafkast udgør 1,22 %, 1,55 % og 2,22 % 

for henholdsvis Europa, UK og Skandinavien, hvorfor det kan konkluderes, at tilføjelsen af 

ekstra screeningkriterier ikke fører til et højere afkast. Derimod indikerer resultaterne, at 

omkostningerne forbundet med indførelsen af yderligere screens ikke opvejes af indtægterne 

herved.  

Kun to af de analyserede alpha er ikke signifikante ved et 5 % signifikansniveau. Det drejer 

sig om gruppen af 0-4 screens i UK, som ellers er den eneste gruppe der har positivt alpha i 

perioden, samt gruppen af 0-4 screens i Skandinavien.  

 
                                                 
83 Der henvises til tabel 6.1 for en forklaring af de forskellige elementer. 
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Tabel 6.3 Alpha i forhold til antal screeningkriterier 

Jan. 2001 – Okt. 2010 Alpha Alpha, år Rm-Rf SMB HML PR1YR R2 adj. Obs. Gns. År 
Europa          
0-4 screens -0,21 % -2,47 % 0,8647 0,1628 -0,1090 -0,0172 0,7739 3.440 7,0 
5+ screens -0,31 % -3,69 % 0,8818 0,2312 -0,1772 -0,0179 0,8110 3.642 7,2 
Differensafkast 0,10 %  1,22 %               
          
Jan. 2001 – Okt. 2010 Alpha Alpha, år Rm-Rf SMB HML PR1YR R2 adj. Obs. Gns. År 
UK          
0-4 screens 0,04 % 0,50 % 0,8953 0,2201 -0,0310 0,0116 0,8013 594 7,0 
5+ screens -0,09 % -1,05 % 0,9090 0,3821 0,0119 -0,0313 0,8059 3.364 9,0 
Differensafkast 0,13 % 1,55 %               
          
Jan. 2002 – Okt. 2010 Alpha Alpha, år Rm-Rf SMB HML PR1YR R2 adj. Obs. Gns. År 
Skandinavien          
0-4 screens -0,13 % -1,51 % 0,7751 0,3444 0,1551 -0,0400 0,7858 631 3,8 
5+ screens -0,31 % -3,71 % 0,6911 0,2798 0,1080 -0,0819 0,6594 569 5,3 
Differensafkast 0,18 % 2,20 %               
Kilde: Egen tilvirkning 

 

Hvor de to grupper i både Europa og Skandinavien er næsten lige store, er der i UK en klar 

tendens til at anvende mange screeningkriterier, hvilket afspejles i, at gruppen af 5 eller flere 

screens består af over 5 gange så mange observationer som gruppen af 0-4 screens.  

 

Af tabel 6.3 fremgår det endvidere, at Beta værdien for SMB faktoren i UK er 0,22 for 0-4 

screens og 0,38 for 5 eller flere screens. En høj eksponering overfor SMB faktoren burde føre 

til et højere afkast for gruppen af de mest screenede foreninger da SMB faktoren årligt har 

haft et gennemsnit på 4,94 %. Dette er ikke tilfældet, hvorfor begrundelsen for det lavere 

afkast for de mest screenede foreninger i UK skal findes andetsteds. I Skandinavien er billedet 

til gengæld det helt modsatte. Her er det de mindst screenede virksomheder der har den største 

eksponering overfor SMB faktoren, hvilket er i tråd med, at det også er den gruppe som har 

klaret sig bedst.  

 

En af forklaringerne på, hvorfor det i alle tre regioner er gruppen af 0-4 screens der har klaret 

sig bedst må tilskrives management fees. Alt andet lige vil der for investeringsforeningerne 

være flere omkostninger forbundet med at anvende flere screeningkriterier. Det har som 

tidligere skrevet ikke været muligt at indhente informationer omkring de enkelte foreningers 

expense ratio, hvorfor denne forklaring ikke kan understøttes nærmer i denne analyse.   
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6.3 Delanalyse 3 - Afkast i perioden oktober 2007 - oktober 2010 

I delanalyse 3 analyseres investeringsforeningernes performance i perioden oktober 2007 til 

oktober 2010 med henblik på at undersøge, hvordan de etiske investeringer har klaret den 

finansielle krise. 

I tabel 6.484 fremgår alpha for de konventionelle, de etiske og de etiske opdelt pr. 

screeningsgruppe.  

 

Tabel 6.4 - Alpha i perioden oktober 2007 - oktober 2010 

 Okt. 2007 – Okt. 2010 Alpha Alpha, år Rm-Rf SMB HML PR1YR R2 adj. Obs. 
Europa                 
0-4 screens -0,13 % -1,60 % 0,8312 0,2286 -0,0515 0,0018 0,7715 1.566 
5+ screens -0,37 % -4,38 % 0,8526 0,2595 -0,2849 -0,0291 0,8158 1.308 
Differensafkast 0,23 % 2,78 %             
Samlet etiske -0,24 % -2,88 % 0,8417 0,2427 -0,1584 -0,0121 0,7901 2.874 
Konventionelle -0,04 % -0,49 % 0,7542 0,2467 -0,2185 -0,0025 0,5738 3.090 
Differensafkast -0,20 % -2,39 %             
         
 Okt. 2007 – Okt. 2010 Alpha Alpha, år Rm-Rf SMB HML PR1YR R2 adj. Obs. 
UK                 
0-4 screens 0,07 % 0,79 % 0,8616 0,2544 -0,0286 0,0403 0,7978 259 
5+ screens -0,10 % -1,16 % 0,8698 0,4203 -0,0250 0,0047 0,8147 1.147 
Differensafkast 0,16 % 1,94 %             
Samlet etiske -0,07 % -0,80 % 0,8683 0,3898 -0,0257 0,0112 0,8097 1.406 
Konventionelle -0,09 % -1,12 % 0,8478 0,2991 -0,0322 0,0138 0,7734 1.336 
Differensafkast 0,03 % 0,32 %             
         
 Okt. 2007 – Okt. 2010 Alpha Alpha, år Rm-Rf SMB HML PR1YR R2 adj. Obs. 
Skandinavien                 
0-4 screens -0,08 % -0,92 % 0,7805 0,3572 0,1593 -0,0301 0,7892 476 
5+ screens -0,24 % -2,87 % 0,6786 0,3225 0,1601 -0,0543 0,6636 333 
Differensafkast 0,16 % 1,95 %             
Samlet etiske -0,14 % -1,67 % 0,7395 0,3412 0,1583 -0,0403 0,7388 809 
Konventionelle -0,06 % -0,76 % 0,4445 0,1688 0,0656 -0,0264 0,4182 787 
Differensafkast -0,08 % -0,91 %             
Kilde: Egen tilvirkning 

 

Som indledningsvist nævnt, er formålet med delanalyse 3 først og fremmest at undersøge 

hvilken effekt den finansielle krise har haft på etiske investeringers performance 

sammenlignet med de konventionelle.  

 

                                                 
84 Der henvises til tabel 6.1 for en forklaring af de forskellige elementer. 
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Førend resultaterne i tabel 6.4 fortolkes er det nødvendigt at undersøge, hvordan de 

europæiske aktiemarkeder og dermed de 4 faktorer har klaret sig i perioden oktober 2007 til 

oktober 2010. Dette fremgår af tabel 6.5 nedenfor. 

 

Tabel 6.5 - Årligt gns. for de 4 faktorer 

 Okt. 2007 – Okt. 2010 Marked SMB HML PR1YR 
Europa -9,34 % 2,86 % -4,80 % -3,94 % 
UK -0,29 % 2,09 % -5,57 % -3,94 % 
Skandinavien -6,93 % 3,64 % 1,46 % -3,94 % 
Kilde: Egen tilvirkning 

 

Den finansielle krise, som for alvor tog fat i slutningen af 2007, har sat sine tydelige spor på 

aktiemarkederne de sidste 3 år. Specielt det europæiske marked har været ramt, men 

aktieselskaberne i Skandinavien har også haft store afkasttab i perioden. I forhold hertil har de 

britiske selskaber klaret sig godt igennem krisen, dog kan man for denne region observere, at 

de store valueselskaber har performet væsentligt ringere end vækstselskaberne.  

 

Sammenlignes de tre differensafkast, mellem de etiske og de konventionelle foreninger, fra 

hele perioden med differensafkastene fra perioden oktober 2007 til oktober 2010, så har de 

etiske foreninger performet relativt bedre igennem de seneste 3 år i alle tre regioner. I Europa 

er differensafkastet steget fra -2,64 % til -2,4 %, i UK er det steget fra -0,23 % til 0,32 % og i 

Skandinavien er det steget fra -2 % til -0,91 %. For første gang i analysen ses det således, at 

de etiske foreninger har performet bedre end de konventionelle (i UK).  

 

Selvom kun 1 ud af de 6 alpha er signifikante, er der stadig tegn på, at de etiske virksomheder 

har været bedre til at håndtere den finansielle krise. En af forklaringerne herpå er, at 

investorerne under lavkonjunktur og i krisetider især fokuserer mere langsigtet og har større 

fokus på langsigtet bæredygtighed i det hele taget. 

Denne teori understøttes af en undersøgelse foretaget af A.T. Kearney85, som har analyseret 

18 forskellige industrier i USA i perioden maj 2008 til november 2008. A.T. Kearney 

sammenlignede etiske virksomheder, defineret ved enten at være en del af ”Dow Jones 

Sustainability Index” eller ”Goldman Sachs SUSTAIN focus list”86, med konventionelle 

virksomheder indenfor hver industri. Ifølge rapporten har de etiske virksomheder i 16 ud af 

                                                 
85 Kearney, 2009 
86 Goldman Sachs focus list består af industriledere udvalgt på baggrund af en række ESG kriterier. 
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18 industrier outperformet deres konkurrenter målt på afkastet. Investorerne belønner altså 

virksomheder der implementerer ESG forhold i deres forretningsstrategi.  

 

Et andet aspekt af delanalyse 3 var at undersøge, hvorvidt antallet af screeningkriterier har 

indflydelse på de etiske foreningers performance igennem de sidste 3 år. 

Sammenlignes de 3 differensafkast fra delanalyse 2 (i tabel 6.3) med de 3 differensafkast 

mellem foreninger med 0-4 screens og foreninger med 5 eller flere screens i perioden oktober 

2007 til oktober 2010 (i tabel 6.4) så er tendensen den samme. Det betaler sig ikke at 

implementere mere end 4 screens i screeningprocessen.  

I Europa er differensafkastet steget fra 1,22 % til 2,78 % og i UK er det steget fra 1,55 % til 

1,94 % mens det i Skandinavien er faldet fra 2,22 % til 1,95 %. I det store hele må 

konklusionen dog være den samme. Flere screeningkriterier betyder flere omkostninger for 

investeringsforeningerne og de opvejes ikke af et højere afkast.  

 

Etisk investering er en forholdsvis ny investeringsstrategi sammenlignet med traditionel 

investering. Derfor må man forvente, at der vil gå en årrække før både virksomhederne får 

implementeret de etiske politikker og før de etiske porteføljemanagere får optimeret 

screeningsprocessen. 

Men den finansielle krise har påvirket aktiemarkederne i en sådan grad, at det er svært at 

isolere andre effekter i denne periode. Man kan derfor ikke ud fra resultaterne af delanalyse 3 

konkludere, om de etiske investeringsforeninger har gennemgået denne modningsfase eller ej.  
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7. Perspektivering 

 

I dette kapitel sammenholdes analyseresultater fra kapitel 6, med resultaterne af de empiriske 

studier der blev undersøgt i kapitel 4. Dette gøres med henblik på at undersøge, hvorvidt 

resultaterne stemmer overens. Derudover er det samtidig interessant at undersøge om der har 

været en udvikling i etiske investeringers performance.  

 

Sammenligningen vil blive foretaget ud fra samme rækkefølge, som de etiske studier blev 

analyseret i kapitel 4 men der fokus vil være på Bauer et al. (2005) samt Renneboog et al. 

(2008a) studier. Dette begrundes ud fra det faktum at begge studier undersøger det 

europæiske marked og begge anvender de Carharts (1997) 4 faktor model, i modsætning til 

Statman (2000), Derwall et al. (2005) samt Kempf og Osthoff (2007) der alle undersøger det 

amerikanske marked.  

 

Analyseperioden i Statman (2000) studie går forud for analyseperioden i nærværende 

afhandling, idet han analyserede investeringsforeninger i perioden 1990-1998. Hans 

undersøgelse af det amerikanske marked viser, at etiske investeringsforeninger performer 

bedre end konventionelle foreninger, men at begge underperformer kraftigt i forhold til 

markedet. Alpha for de etiske og konventionelle foreninger er henholdsvis -5,02 % og -7,45 

% i forhold til S&P 500 i perioden. 

I forhold til analyseresultaterne i kapitel 6 foreligger der kun et lighedspunkt, hvilket er, at 

både de etiske og de konventionelle foreninger underperformer i forhold til markedet. 

Hverken graden af underperformance eller differensafkastet mellem etiske og konventionelle 

foreninger er i tråd med resultaterne fra analysen. 

 

Bauer et al. (2005) analyserer investeringsforeninger i USA, UK og Tyskland i perioden 

1990-2001. Det interessante i forhold til analysen i nærværende afhandling er deres resultater 

for UK og Tyskland, som viser at etiske tyske investeringsforeninger i perioden har et alpha 

på -3,81 % hvorimod de britiske i samme periode har et alpha på 0,37 %. Denne markante 

afkastforskel mellem de to regioner kan også observeres i analyseresultaterne i kapitel 6, hvor 

gruppen af etiske UK foreninger har et alpha på -0,80 % og de etiske foreninger i Europa har 

et alpha på -3,10 %.  
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Ifølge Bauer et al. (2005) har etiske investeringer gennemgået en modningsfase i perioden 

1990-2001. Deres analyse af tre underperioder viser, at etiske investeringsforeninger i 5 ud af 

5 tilfælde performer bedre end konventionelle foreninger i perioden 1998-2001.  

Denne periode ligger umiddelbart før analyseperioden i denne afhandling, hvorfor man kunne 

foranlediges til at tro, at etiske investeringsforeninger ville performe bedre end de 

konventionelle i analysen. Dette har dog, som tidligere beskrevet, ikke været tilfældet.  

  

Renneboog et al. (2008a) har det bedste sammenligningsgrundlag i forhold til analysen i 

denne afhandling da deres analyse af etiske investeringsforeninger omfatter mange af de lande 

der danner grundlag for analysen i nærværende afhandling.  

Resultaterne af deres delanalyse af perioden 2000-2003 viser, at etiske investeringsforeninger 

i samtlige europæiske lande på nær Tyskland, har underperformet markant i forhold til 

markedet. 

Lignende resultater blev præsenteret i tabel 6.1. 

 

Renneboog et al. (2008a) resultater viser, at der er store forskelle på differensafkastet mellem 

etiske og konventionelle foreninger i Europa. I UK var differensafkastet ca. 0 %, i Norge og 

Sverige lå det på -3,88 % og -2,65 %, mens det i resten af de europæiske lande lå imellem -

4,85 % (Holland) og +4.25 % (Tyskland). 

Disse resultater stemmer overens med de resultater der blev fremvist i tabel 6.1. Generelt set 

performer de etiske foreninger bedst i forhold til de konventionelle i UK.  

 

Delanalyse 2 i afsnit 6.2 viser, at afkastet for etiske investeringsforeninger falder når antallet 

af etiske screeningkriterier stiger. Samme konklusion drager Renneboog et al. (2008a) i deres 

studie. 

 

Det interessante ved Derwall et al. (2005) samt Kempf og Osthoff (2007) er at begge studier 

viser, at den etiske investor, ved at købe en portefølje af ”best in class” aktier og sælge en 

portefølje af ”worst in class” aktier, kan opnå betydelige risikojusterede merafkast.  

Der har ikke været konstrueret ”best in class” porteføljer i nærværende afhandling. I stedet 

blev de etiske investeringsforeninger opdelt i to grupper efter, hvor mange screeningkriterier 

de anvender.  

I takt med, at antallet af screeningkriterier øges må man dog formode, at de udvalgte 

virksomheder bliver mere etiske da de dermed skal leve op til flere krav.  
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I modsætning til Derwall et al. (2005) og Kempf og Osthoff (2007) viser resultaterne af 

delanalyse 2 ingen positiv sammenhæng mellem antallet af anvendte screeningkriterier og 

afkastet for investeringsforeningerne. I 6 ud af 6 tilfælde er alpha for gruppen af 

investeringsforeninger med 0-4 screens højere end alpha for gruppen af foreninger med 5 eller 

flere screens.  
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8. Konklusion 

 

I denne afhandling er det blevet undersøgt, hvordan etiske investeringsforeninger i Europa har 

performet i perioden januar 2001 til oktober 2010 sammenlignet med konventionelle 

investeringsforeninger. 

 

Etisk investering er en forholdsvis ny investeringsstrategi, som først blev mainstream i 

Europa op igennem 1990’erne. Der findes ingen entydig definition af etisk investering, 

hvorfor det er op til den enkelte investor eller porteføljemanager at afgøre, hvad der 

karakteriserer etisk investering.  

I kapitel 2 blev den etiske screeningsproces gennemgået med henblik på at give en præcis 

beskrivelse af, hvad der i nærværende afhandling er defineret som etisk investering.  

 

Etiske investeringer er i afhandlingen blevet undersøgt ved at performanceevaluere etiske 

investeringsforeninger og sammenligne deres risikojusterede merafkast med de 

konventionelle investeringsforeningers.  

 

Resultaterne i delanalyse 1 viser, at der i perioden 2001 til 2010 har været store regionale 

forskelle mellem de etiske investeringsforeningers performance i UK (-0,8 %), Skandinavien 

(-2,65 %) og resten af Europa (-3.1 %). Alle tre beregnede alpha er statistisk signifikante. I 

forhold til referencegruppen af konventionelle investeringsforeninger, har de årlige 

differensafkast i perioden været -0,23 % i UK, -2 % i Skandinavien og -2,6 % i Europa. Ingen 

af disse resultater er dog signifikante. 

 

På baggrund af delanalyse 1 kan det således konkluderes, at der foreligger store regionale 

afkastforskelle mellem henholdsvis UK, Skandinavien og resten af Europa. Analysen påviser 

endvidere, at de skandinaviske og europæiske investorer betaler en høj pris for at investere 

etisk, mens investorerne i UK kan investere etisk uden de store afkasttab.  

 

I delanalyse 2 blev det undersøgt, hvorvidt antallet af anvendte kriterier i screeningprocessen 

har indflydelse på afkastet. Det blev gjort ved at opdele de etiske investeringsforeninger i to 

undergrupper i hver region. Analyseresultaterne viste, at i alle tre regioner var alpha højere for 

gruppen af investeringsforeninger der anvender 0-4 screeningkriterier sammenlignet med 
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gruppen af foreninger der anvender 5 eller flere screens. De beregnede alpha var statistisk 

signifikante i 4 ud af 6 tilfælde.  

 

Ud fra resultaterne i delanalyse 2 kan det derfor konkluderes, at antallet af screeningkriterier 

har stor indflydelse på afkastet for investeringsforeningen. Implementeringen af flere 

screeningkriterier fører til et lavere afkast for investeringsforeningen.  

 

Resultaterne af delanalyse 3 viser, at etiske investeringsforeninger har klaret sig forholdsvis 

bedre under den finansielle krise, i perioden oktober 2007 til oktober 2010, sammenlignet 

med den 10årige periode der blev analyseret i delanalyse 1. De observerede differensafkast 

mellem etiske og konventionelle investeringsforeninger i perioden var 0,32 % i UK, -0,91 % i 

Skandinavien og -2,39 % i Europa, hvilket er en fremgang for alle 3 regioner.  

 

De observerede differensafkast mellem de to undergrupper af etiske foreninger viste, at der 

stadig ikke er en positiv proportionalitet mellem antallet af screeningkriterier og afkast. I 

Europa er differensafkastet steget fra 1,22 % til 2,78 % og i UK er det steget fra 1,55 % til 

1,94 % mens det i Skandinavien er faldet fra 2,22 % til 1,95 %. Disse resultater bekræfter 

resultaterne af delanalyse 2, som ligeledes indikerede at implementeringen af flere 

screeningkriterier medfører et lavere afkast.  

 

På baggrund af delanalyse 3 kan det således konkluderes, at der stadig er store regionale 

afkastforskelle i Europa og at den etiske investor fortsat gør klogt i at minimere antallet af 

screeningkriterier. Analysen indikerer dog, at investorerne i krisetider har en tendens til at 

fokusere mere på langsigtet bæredygtighed og derfor belønner etiske virksomheder.  

 

Etisk investering er karakteriseret ved, at investor søger at maksimere det finansielle afkast 

samtidig med at etiske forhold implementeres i investeringsprocessen. Analysen i 

nærværende afhandling viser at etiske investeringsforeninger har underperformet i forhold til 

markedet og i forhold til konventionelle investeringsforeninger i perioden januar 2001 til 

oktober 2010.  
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Bilag 1 – Etiske investeringsforeninger 
 
Etiske investeringsforeninger     
Europa Land Morningstar Kategori 

Positive 
screens 

Negative 
screens 

KBC Eco Fund World Acc Belgien Sector Equity Ecology 4 0 
Dexia Sust Europe C Acc Belgien Europe Large-Cap Blend Equity 8 11 
In.Flanders Index Fund Acc Belgien Global Large-Cap Value Equity 0 0 
KBC Eco Fund Alternative Energy Acc Belgien Sector Equity Alternative Energy 6 11 
KBC Eco Fund Sustainable Euroland Acc Belgien Eurozone Large-Cap Equity 4 0 
Petercam Equities Europe Sustainable B Belgien Europe Large-Cap Blend Equity 0 0 
KBC Equisafe World Sustain. 1 Belgien Guaranteed Funds 0 0 
KBC Equisafe World Sustain. 3 Belgien Guaranteed Funds 0 0 
LBPAM Responsable Actions Euro (C) Frankrig Eurozone Large-Cap Equity 3 0 
Macif Croissance Durable (C) Frankrig France Large-Cap Equity 4 0 
Federal Actions Ethiques P Frankrig France Small/Mid-Cap Equity 3 0 
CM-CIC Valeurs Ethiques Frankrig Europe Large-Cap Blend Equity 4 3 
Ethique et Partage - CCFD (D) Frankrig Europe Large-Cap Blend Equity 3 5 
Macif Croissance Durable Europe (C) Frankrig Eurozone Large-Cap Equity 4 0 
AXA Euro Valeurs Responsables (C) Frankrig Eurozone Large-Cap Equity 2 0 
AG2R Actions ISR Frankrig Eurozone Large-Cap Equity 0 0 
Amundi Actions Europe ISR P Frankrig Europe Large-Cap Blend Equity 2 0 
Universalis Frankrig Eurozone Large-Cap Equity 0 0 
Fédéris ISR Euro Frankrig Eurozone Large-Cap Equity 8 0 
Allianz Actions Euro (C) Frankrig Eurozone Large-Cap Equity 8 1 
Euro Capital Durable I Frankrig Eurozone Large-Cap Equity 1 0 
Ecureuil Bénéfices Responsable Frankrig Eurozone Large-Cap Equity 0 5 
BNP Paribas Retraite Horizon P 100 Frankrig Global Large-Cap Blend Equity 1 0 
Performance Responsable Frankrig Europe Small-Cap Equity 8 7 
SGAM Valor Label Actions ISR Frankrig Europe Large-Cap Blend Equity 0 0 
Natixis Impact Life Quality RC Frankrig Sector Equity Ecology 0 0 
Amundi Actions Euro ISR I2 Frankrig Eurozone Large-Cap Equity 0 0 
Etoile Environnement Frankrig Sector Equity Ecology 3 0 
SG Actions Europe ISR AC Frankrig Europe Large-Cap Blend Equity 8 9 
Natixis Impact Europe Equities Fund R/A (EUR) Frankrig Europe Large-Cap Blend Equity 0 0 
Amundi Funds Clean Planet C C Frankrig Sector Equity Ecology 0 0 
SGAM Fund Equities Europe Environment A Frankrig Sector Equity Ecology 0 0 
Delta Lloyd L New Energy B Holland Sector Equity Alternative Energy 0 0 
Kempen Sense Fund Holland Europe Mid-Cap Equity 2 3 
ASN Milieu & Waterfonds Holland Sector Equity Ecology 1 5 
Robeco DuurzaamAandelen Holland Global Large-Cap Value Equity 4 7 
SNS Duurzaam Aandelenfonds Holland Europe Large-Cap Blend Equity 8 4 
ASN Aandelenfonds Holland Global Large-Cap Blend Equity 1 5 
ING Duurzaam Aandelen Fonds Inc Holland Global Large-Cap Blend Equity 4 15 
Eurizon Azionario Internazionale Etico Italien Global Large-Cap Blend Equity 1 7 
ÖkoWorld ÖkoVision Classic Acc Luxembourg Global Equity Small/Mid Cap 3 12 
BNP Paribas L1 Sustainable Equity Europe Acc Luxembourg Europe Large-Cap Blend Equity 3 0 
Dexia Equities L Sustainable World C Acc EUR Luxembourg Global Large-Cap Blend Equity 8 11 
Aviva Investors Sustainable Future Pan-European 
Equity B Acc Luxembourg Europe Large-Cap Blend Equity 6 13 
UBS (Lux) Equity Fund - Global Innovators (EUR) P Luxembourg Sector Equity Ecology 8 9 
Living Planet Fund - Equity A Luxembourg Global Large-Cap Growth Equity 9 13 
Dexia Equities L Sustainable EMU C Acc EUR Luxembourg Eurozone Large-Cap Equity 0 0 



DKB Ökofonds TNL Acc Luxembourg Sector Equity Ecology 0 0 
BNP Paribas L1 Sustainable Equity World C Acc Luxembourg Global Large-Cap Growth Equity 0 0 
Swisscanto (CH) Equity Fund Green Invest A Inc Schweiz Global Large-Cap Blend Equity 4 7 

Raiffeisen Futura Swiss Stock A Schweiz 
Switzerland Small/Mid-Cap 
Equity 4 11 

Raiffeisen Futura Global Stock A Schweiz Global Large-Cap Blend Equity 4 11 
Zegora Environmental EUR Acc Schweiz Sector Equity Ecology 5 7 
Vontobel Fund Global Responsibility Swiss Equity A Schweiz Switzerland Large-Cap Equity 0 0 
Sarasin Sustainable Equity - Europe A Schweiz Europe Large-Cap Blend Equity 0 0 
Sarasin Sustainable Equity - Global A Schweiz Global Large-Cap Growth Equity 4 10 
Pictet-European Sustainable Equities-R EUR Schweiz Europe Large-Cap Value Equity 4 10 
SAM Smart Energy EUR B Schweiz Sector Equity Alternative Energy 2 4 
Öko-Aktienfonds Acc Schweiz Sector Equity Ecology 3 11 
SAM Sust Global Active Fd EUR B Schweiz Global Large-Cap Blend Equity 4 2 
Sarasin OekoSar Equity - Global A Schweiz Global Large-Cap Growth Equity 4 6 
SAM Sustainable Healthy Living EUR B Schweiz Global Equity Small/Mid Cap 0 0 
Sarasin New Power Fund B Schweiz Sector Equity Alternative Energy 0 0 
Santander Solidario Dividendo Europa FI Acc Spanien Europe Large-Cap Value Equity 0 4 
Foncaixa Coop. Soc. Resp. Europa FI Acc Spanien Europe Large-Cap Value Equity 2 4 
KCD-Union Nachhaltig Aktien Inc Tyskland Global Large-Cap Blend Equity 4 7 
Liga Pax Aktien Union Inc Tyskland Europe Large-Cap Blend Equity 0 0 
terrAssisi Aktien I AMI Tyskland Global Large-Cap Blend Equity 1 8 
LBBW Global Warming Tyskland Sector Equity Ecology 0 0 
SI ÖkoSelect Tyskland Sector Equity Ecology 0 0 
Deka-UmweltInvest CF Tyskland Sector Equity Ecology 0 0 
Meridio Funds – Meridio Green Balance P Acc Tyskland Sector Equity Ecology 0 5 
DWS Invest Responsibility LC Tyskland Global Large-Cap Blend Equity 2 11 
DWS Invest Responsibility FC Tyskland Global Large-Cap Blend Equity 2 11 
DWS Invest Climate Change LC Tyskland Sector Equity Ecology 0 0 
MEAG KlimaStrategie A Tyskland Sector Equity Ecology 0 0 
ESPA Vinis Stock Global T Østrig Global Large-Cap Blend Equity 7 9 
KEPLER Ethik Aktienfonds A Østrig Global Large-Cap Blend Equity 4 11 
s EthikAktien T Østrig Global Large-Cap Blend Equity 0 8 
ESPA WWF Stock Umwelt T Østrig Global Equity Small/Mid Cap 6 16 
SUPERIOR 4 - Ethik Aktien A Østrig Global Large-Cap Blend Equity 6 9 
Ecology Stock Focus A Østrig Sector Equity Ecology 0 0 
KEPLER Öko Energien A Østrig Sector Equity Alternative Energy 0 0 
UK      
CIS UK Growth Trust Inc UK UK Large-Cap Blend Equity 0 0 
CIS Sustainable Leaders Trust Inc UK UK Mid-Cap Equity 1 11 
AXA Framlington Health Acc UK Sector Equity Health Care 0 5 
Premier Fellowship R UK UK Large-Cap Blend Equity 2 10 
Standard Life UK Ethical R Acc UK UK Mid-Cap Equity 2 14 
Henderson Global Care Growth A Inc UK Global Equity Small/Mid Cap 4 16 
Henderson Global Care UK Income A Inc UK UK Large-Cap Value Equity 4 15 
Jupiter Ecology Inc UK Sector Equity Ecology 4 16 
Prudential Ethical Trust A UK UK Large-Cap Value Equity 0 10 
Family Charities Ethical Trust Acc UK UK Large-Cap Blend Equity 0 9 
Aberdeen Ethical World A Acc UK Global Large-Cap Value Equity 3 10 
AEGON Ethical Equity A Acc UK UK Mid-Cap Equity 0 14 
Henderson Industries of the Future A Inc UK Global Equity Small/Mid Cap 4 15 
Sovereign Ethical Inc UK UK Mid-Cap Equity 2 7 



Jupiter Environmental Income Acc UK Sector Equity Ecology 4 13 
Ecclesiastical Amity European A Inc UK Europe ex-UK Equity Large Cap 0 0 
Ecclesiastical Amity International A Inc UK Global Large-Cap Blend Equity 0 0 
Legal & General Ethical Trust (R) Acc UK UK Large-Cap Blend Equity 0 12 
Ecclesiastical Amity UK A Inc UK UK Mid-Cap Equity 3 12 
Aviva Investors SF UK Growth SC1 Acc UK UK Mid-Cap Equity 2 13 
Aviva Investors Sustainable Future European Growth 
SC1 Acc UK Europe ex-UK Equity Large Cap 2 13 
Aviva Investors Sustainable Future Global Growth 
SC1 Acc UK Global Large-Cap Blend Equity 2 13 
Real Life A Acc UK UK Mid-Cap Equity 1 11 
F&C Stewardship International 1 Acc UK Global Large-Cap Growth Equity 2 12 
F&C Stewardship Growth 1 Acc UK UK Mid-Cap Equity 2 12 
F&C Stewardship Income 1 Acc UK UK Mid-Cap Equity 2 12 
Scottish Widows Environmental Investor A Acc UK Sector Equity Ecology 1 7 
SWIP Pan-European SRI Equity E Acc UK Europe Large-Cap Blend Equity 0 11 
Halifax Ethical C Inc UK Global Large-Cap Growth Equity 3 0 
Scottish Widows Ethical A Acc UK UK Large-Cap Value Equity 1 9 
Aviva Investors UK Ethical SCA Acc UK UK Mid-Cap Equity 2 13 
CIS UK FTSE4Good Tracker Trust Acc UK UK Large-Cap Blend Equity 6 3 
Skandia Investment Management Ethical Acc UK Global Large-Cap Blend Equity 0 12 
Marlborough Ethical A Acc UK UK Mid-Cap Equity 5 4 
Aberdeen Responsible UK Equity A Acc UK UK Large-Cap Value Equity 0 0 
SVM All Europe SRI A Acc UK Europe Mid-Cap Equity 7 7 
Neptune Green Planet A Acc UK Global Equity Small/Mid Cap 0 0 
Marks & Spencer Ethical Acc UK UK Large-Cap Blend Equity 0 0 
Skandinavien      
Carnegie Worldwide Ethical 1A Danmark Global Large-Cap Growth Equity 5 1 
BI SICAV Global Equities SRI R Inc Danmark Global Large-Cap Blend Equity 0 0 
BI SICAV Global Emerg Mkt Eq SRI R Inc Danmark Emerging Markets Equity 0 0 
Nordea-1 Climate and Environment Equity Fund BP Danmark Sector Equity Ecology 0 0 
Sparinvest SICAV Ethical Global Value EUR R Danmark Global Large-Cap Value Equity 0 0 
Carlson Fund - DnB NOR Renewable Energy Inc Norge Sector Equity Alternative Energy 0 0 
SEB Ethical Europe Fund C SEK Sverige Europe Large-Cap Blend Equity 7 1 
SEB ÖkoLux A Sverige Global Large-Cap Blend Equity 10 1 
SEB Ethical Sweden Fund D Sverige Sweden Large-Cap Equity 7 1 
Skandia Världsnaturfonden Sverige Sweden Large-Cap Equity 0 0 
Skandia Cancerfonden Sverige Sweden Large-Cap Equity 1 0 
SEB Cancerfonden Sverige Europe Large-Cap Value Equity 4 0 
Banco Samaritfonden Sverige Sweden Large-Cap Equity 6 1 
Banco Humanfonden Sverige Sweden Large-Cap Equity 6 1 
Banco Kultur Sverige Sweden Large-Cap Equity 0 0 
Banco Ideell Miljö Sverige Sweden Large-Cap Equity 6 1 
Banco Etisk Global Utd Sverige Global Large-Cap Blend Equity 7 1 
Banco Etisk Sverige Sverige Sweden Large-Cap Equity 0 0 
Banco Etisk Europa Sverige Europe Large-Cap Blend Equity 0 0 
Banco Svensk Miljö Sverige Sweden Large-Cap Equity 0 0 
Banco Hjälp Sverige Sweden Large-Cap Equity 6 1 
Banco Etisk Sverige Special Sverige Sweden Large-Cap Equity 0 0 
Skandia Idéer För Livet Sverige Nordic Equity 4 0 

 
 



Bilag 2 – Konventionelle investeringsforeninger 
 
Konventionelle Investeringsforeninger   
Europa Land 
3 BANKEN EUROPEAN TOP MIX Østrig 
AIBC.AUSTRIA KPL.EULD. EQUITY FD. Østrig 
DR HOELLER PRIME VALUES GROWTH EUR Østrig 
EKA.BEST OF EUROPE 'A' Østrig 
ESPA SELECT STOCK Østrig 
GLSTOCK Østrig 
KATHREIN EUROPEAN EQUITY R A Østrig 
PIA AUSTRIA STOCK VA Østrig 
AMONIS EQ.EU.MID CAP GW. CAP Belgien 
BNP PARIBAS B PENSION GROWTH CSN. Belgien 
DELTA LLOYD MULTIFUND GROWTH CSN. Belgien 
EQUITY PORTFOLIO EUROPE Belgien 
ESPA STOCK VIENNA EUR A Belgien 
KBC EQUISAFE QLT.STOCKS 5 CAP Belgien 
KEPLER FONDS KPL.OESTER. AKTIENFONDS T Belgien 
PFP EQUITIES WORLD CAP. Belgien 
R 114 FONDS Belgien 
ABDN.CS EQ.ALTERNATIF CR.SUISSE ASTMGMT.GEST. Frankrig 
ACER ACTIONS(C) ACER FINANCE Frankrig 
ACTIONS 70(D) CREDIT LYONNAIS AM Frankrig 
ACTIONS SELECTION (D) AXA INVESTMENT PARIS Frankrig 
ACTIONS TECHNO MONDE N GROUPAMA ASSET MAN. Frankrig 
AVIVA ACTIONS EUROPE AVIVA GESTION D ACTIFS Frankrig 
BARCLAYS WLD.EQ.C WEALTH MANAGERS FRN. Frankrig 
FULL RETURN GLOBAL EQ. OFIVALMO PALMARES Frankrig 
BNP PARIBAS MIDCAP EU.P BNP PAM ASST.MAN Frankrig 
CPR LONG SHORT EQUITY O CPR ASSET MANAGEMENT Frankrig 
HDF EUROPE EQUITY CHDF FINANCE SA Frankrig 
INVESCO ACTIONS EURO E INVESCO ASSET MANAGEMENT Frankrig 
LBPAM ACTIONS FRANCE D LBPAM Frankrig 
ROBECO ACTIONS FRANCE(C) ROBECO GESTION Frankrig 
SSGA AU.IDX.EQ.FD.EUR STE.STR.GLB.ADVS.FRN.SA Frankrig 
TONI ACTIONS 100 LAPOSTE Frankrig 
UFF ACTIONS FRANCE A Frankrig 
UFG ALTERAM STRATEGIE ACTIONS Frankrig 
UNI INVEST ACTIONS FR NPAOLO FONDS Frankrig 
WHALE CDO EQUITY FUND AXA INV.MANAGERS PARIS Frankrig 
VALORACTIONS CREDITMUTUEL FINANCE Frankrig 
LCL ACTIONS EUROPE CR.AGR.ASTMGMT. Frankrig 
ASTORG FRANCE ACTIONS GROUPAMA ASSET MAN. Frankrig 
CAMGESTION ACTIONS EURO CARDIF ASSET MAN. Frankrig 
PARVEST ER.EQTIES.M Frankrig 
OFI EQUITY OFIVALMOGESTION Frankrig 
BNP PARIBAS NETHERLANDS FUND Holland 
AEGON EQ.HOLLAND FD.CAP Holland 
DELTA LLOYD DONAU FONDS Holland 
EUROPEAN ASSET TRUST Holland 
ING MULTI STRATEGIES UNSUPPORTED Holland 



ROBECO PRIVATE EQUITY Holland 
NN VERRE OOSTEN FONDS CAP Holland 
AGORA EQUITY Italien 
INVESTI - ACTEQUY FD (S) INVEST Italien 
AXA INV.EURO EQUITYA Luxembourg 
BASE INVS.EQTIES.EU. CAPTL. Luxembourg 
BLACKROCK GLB.FUNDSLX. EUR.ENH.EQ.YLD.E2 EUR Luxembourg 
DEGROOF EQUITIES INTL. SELECTION CSN. Luxembourg 
DELTA LLOYD L EQUITY EURO CAP. Luxembourg 
CAPITAL INTL.FD.US EQ. INVESTORS C EUR Luxembourg 
COMINVEST IVV AKTIEN Luxembourg 
DEXIA EQUITIES L GERMANY CLC.D INC. Luxembourg 
1 GLB.ADVICE EUR.EQTIES. AP Luxembourg 
AIG EQUITY SWITZERLAND Schweiz 
CLASSIC FUND MANAGEMENT GLOBAL EQUITY FUND Schweiz 
BBGI EQUITIES SW BEHAVIOR VALUE Schweiz 
CREDIT SUISSE INST. MASTER EQ.SWITZERLAND F Schweiz 
JULIUS BAER SSGA INSTL. FUND.SWS.EQ.IDX.B2 Schweiz 
FORTUNA EQ.FD.SWITZ. Schweiz 
SCHWEIZER FON.IAM EUR. EQUITY FUND A Schweiz 
SWISS LIFE EQ.SWITZ. Schweiz 
SWISSCANTO CH EQ.FUND VALUE SWITZERLAND Schweiz 
UBS FD.MAN.SWITZ.AG CH EQUITY ENH A Schweiz 
WEGELIN EQ.GLB.LEADERS Schweiz 
ZKB FONDS AKTIEN SCHWEIZ Schweiz 
ZKB-FONDS EINKOMMEN Schweiz 
WIN FD.EQ.INDEX SWITZ. Schweiz 
A G FONDOS EQUITY MANAGERS FUNDS Spanien 
GESBANKINTER PEQUENAS COMPANIES Spanien 
COMINVEST ASTMGMT. ROHSTOFF AKTIEN P Tyskland 
DEKA SK TOP INVEST Tyskland 
DEUTSCHE ASSET MAN.INV. NORIS FONDS Tyskland 
FIRST PRIVATE AKTIEN GLOBAL A Tyskland 
FRANKFURT TRUST INV. FT EUROPA DYNAMIK FON. Tyskland 
GLOBAL CORP.INVEST Tyskland 
HELABA INVEST HI AKTIEN SPEZIAL 3 FONDS Tyskland 
HSBC TRINKAUS AKTIEN EUROPA DYNAMIK INKA Tyskland 
INVESTOR WORLDEQUITY FOF PI Tyskland 
LB IMMO INVEST HANDELS EUROPA I Tyskland 
SIEMENS KPL.EUROINVEST AKTIEN Tyskland 
UK   
AEGON AMER.EQUITY AGBP UK 
DEGROOF EQUITIES EMU INDEX CAP. UK 
BLACKROCK GROWTH &.RECOVERY INC. UK 
SCWID.EUR.GROWTH B AC. UK 
AEGON UK EQUITY A GBP UK 
CAN.LF.UK.EQ.AC.PN.SR.1 UK 
CANADA LIFE UK EQUITY INIT.LS1 UK 
ALLD.DUNB.UK EQ.INC.2001 UK 
AXA SUN LIFE JPM UKACTIVE EQUITY PN. UK 
BLACKR.ML PENSIONS LTD. INVESCO EUR.EQ.A PN. UK 
ABERDEEN AM LF.& PENSION UK SMALL COMPANY A UK 



ADAM &.CO.UK SPC.EQ.INC. 8 INC UK 
F&C UK EQUITY SC3 ACC UK 
FRANKLIN TEMPLETON UK EQUITY I UK 
GARTMORE UK EQUITY INCOME I INC UK 
GRESHAM EQUITY FUND UK 
HEARTS OF OAK INS LANMAS EQ. SER 2 UK 
AVIVA INVESTORS PREFERENCE SHARE 3 UK 
AXA EQ.&LAW PN.BAL.SR. 1.25% UK 
BAILLIE GIFF UK EQUITY ALPHA A AC. UK 
JPM PREMIER EQ.INC.A ACC UK 
LONDON LIFE EQUITY SERIES A UK 
LVFS LTD.EUR.EQUITYSELECT PN. UK 
MARLBOROUGH UK EQ.INC. UK 
MGM ASR.UK EQUITY INC. UK 
NATWEST UK EQ.SR.2 UK 
PHOENIX PN.UK.EQUITY ACC UK 
RBS UK SPC.EQ.INC.5INC UK 
RYL.& SUN ALL.LKD.EQ. UK 
SAVE & PROSPER UK GLB. EQ. UK 
SCWID.GLB.EQ.PN.SR.3 UK 
F&C GLB.GROWTH SC3 AC. UNSUPPORTED UK 
FIDELITY FIL LF.IN.LTD. BGI UK EQUITY IDX.PN.4 UK 
FPI TEMPLETON GROWTH UK 
HENDERSON UK EQ. ENHANCED Z UK 
HSBC LF. (UK) LTD UK EQUITY FUND UK 
IFSL SINFONIA INC.&.GW. PRTF.A INC. UK 
INVESCO PERP EUR.EQ.INC NO TRAIL ACC UK 
JP MORGAN FLEM.LF.UK SM. CAP.EQ. CL1 UK 
Skandinavien   
MSDW.DENMARK MSCI OPALS NAV Danmark 
SYD INVEST 1 DANNEBROG DK 100 Danmark 
SYDINVEST MEGA TRENDS DK 100 Danmark 
BANKINVEST SYD INTL. BEARER UNITS DK 100 Danmark 
ODIN FORVALTNING AS EUROPA NOK Norge 
SKAGEN GLOBAL FUND Norge 
STOREBRAND INTL.INV.FD. EUROPA Norge 
STAVANGER AKSJEFONDET SKAGEN KON TIKI NK 100 Norge 
PRIVL.PRTF.NORDIC GW. UNSUPPORTED Norge 
SKAGEN VEKST Norge 
ALFRED BERG OPTIMAL NORDEN Sverige 
BANCO FUNDS EURO TOP 50 Sverige 
ERIK PENSER TRIPPELFOND FINANS Sverige 
HQ RYSSLANDSFOND DS. Sverige 
JYSKE INV.INTL.SWED.BD. Sverige 
MULTILINK SWED.EQ. Sverige 
S E BANKEN EMRG.MKTS.SK Sverige 
SEB ASSET MANAGEMENT CANCERFONDEN Sverige 
SKANDIA FONDER AB SF EUROPA Sverige 
SWEDBANK ROBUR INDEXFOND EUROPA Sverige 
SKANDIA FONDER AB SV LARARFOND 59 Sverige 
HANSARD EUROPE FIDELITY NORDIC Sverige 
S E BANKEN SKNDIF.SWEDEN BOND INC. Sverige 



Bilag 3 - Test af dividendeberegning 
 
”Beregnet return” er beregnet for en investeringsforening på baggrund af ”Price (Adjusted)” og 
”Dividend pr. share” (DPS). Dette er sammenlignet med Datastreams Total Return Index (TOT). 
 

Test af dividendeberegning 
        
Name KBC ECO FD.WATER DS    
        

  
Total Return 
Index Pris Dividender Beregnet Return 

Q4 2000 100  500    
Q1 2001 94,50  472,52  94,50 
Q2 2001 101,06  505,30  101,06 
Q3 2001 94,79  473,95  94,79 
Q4 2001 91,24  456,19  91,24 
Q1 2002 90,48  452,39  90,48 
Q2 2002 85,67  428,37  85,68 
Q3 2002 69,08  345,41  69,08 
Q4 2002 66,36  322,52 8,90 66,28 
Q1 2003 56,42  274,22  56,42 
Q2 2003 62,68  304,62  62,67 
Q3 2003 67,43  327,69  67,43 
Q4 2003 70,31  332,51 8,90 70,25 
Q1 2004 76,67  362,56  76,66 
Q2 2004 77,61  367,04  77,62 
Q3 2004 80,61  381,23  80,61 
Q4 2004 85,14  393,47 8,90 85,08 
Q1 2005 90,94  420,30  90,95 
Q2 2005 98,58  455,59  98,58 
Q3 2005 106,17  490,65  106,17 
Q4 2005 110,78  502,76 8,90 110,72 
Q1 2006 126,20  572,74  126,20 
Q2 2006 117,96  535,33  117,96 
Q3 2006 117,58  533,63  117,59 
Q4 2006 125,20  561,57 6,80 125,23 
Q1 2007 131,64  590,46  131,64 
Q2 2007 147,89  663,36  147,89 
Q3 2007 144,58  648,51  144,58 
Q4 2007 135,45  600,75 6,80 135,45 
Q1 2008 122,45  543,10  122,45 
Q2 2008 128,84  571,41  128,83 
Q3 2008 123,16  546,25  123,17 
Q4 2008 78,74  343,12 6,80 78,89 
Q1 2009 70,72  308,17  70,72 
Q2 2009 85,86  374,13  85,86 
Q3 2009 94,57  412,12  94,58 
Q4 2009 96,64  418,59 2,50 96,63 
Q1 2010 109,79  475,54  109,79 
Q2 2010 111,95  484,89  111,95 
Q3 2010 109,30   473,43   109,30 

 



Bilag 4 - Korrelation mellem US Momentum faktor og MSCI US Barra Momentum Index 
 
        
MSCI US Barra Momentum Index  Fama & French Momentum Factor US Korrelation -0,18995427 
       FF Mom MSCI Mom 
02-06-2003 10.272.084.134.096.200  2003 Juni -0,9800  -0,0098 0,0342 
02-07-2003 10.629.324.975.717.900  2003 Juli -0,3200  -0,0032 -0,0197 
02-08-2003 10.422.352.012.463.800  2003 August -0,5300  -0,0053 0,0408 
02-09-2003 10.855.892.215.690.500  2003 September -0,0700  -0,0007 0,0065 
02-10-2003 10.926.163.550.390.100  2003 Oktober 3,8800  0,0388 0,0397 
02-11-2003 11.368.539.078.305.500  2003 November 1,5900  0,0159 0,0229 
02-12-2003 11.632.048.557.380.500  2003 December -5,6900  -0,0569 0,0097 
02-01-2004 11.745.489.246.026.800  2004 Januar 2,5800  0,0258 0,0229 
02-02-2004 12.016.991.651.665.900  2004 Februar -1,1300  -0,0113 0,0282 
02-03-2004 12.361.221.490.299.800  2004 Marts 0,1800  0,0018 -0,0056 
02-04-2004 12.292.116.023.988.200  2004 April -5,3800  -0,0538 -0,0404 
02-05-2004 11.805.678.708.906.400  2004 Maj 1,6500  0,0165 0,0210 
02-06-2004 12.056.814.835.081.600  2004 Juni 2,0800  0,0208 0,0109 
02-07-2004 12.189.317.812.545.500  2004 Juli -2,3100  -0,0231 -0,0130 
02-08-2004 12.031.453.740.461.200  2004 August -1,5100  -0,0151 0,0095 
02-09-2004 12.146.561.934.250.900  2004 September 5,2600  0,0526 0,0276 
02-10-2004 12.486.768.344.849.000  2004 Oktober -1,5000  -0,0150 0,0046 
02-11-2004 12.544.924.738.569.800  2004 November 3,2200  0,0322 0,0487 
02-12-2004 13.170.402.183.765.100  2004 December -2,8300  -0,0283 0,0167 
02-01-2005 13.391.973.359.688.700  2005 Januar 3,1200  0,0312 0,0031 
02-02-2005 13.433.613.615.363.000  2005 Februar 3,2400  0,0324 0,0183 
02-03-2005 13.681.257.857.164.300  2005 Marts 0,9000  0,0090 -0,0279 
02-04-2005 13.305.007.200.210.000  2005 April -0,8300  -0,0083 -0,0180 
02-05-2005 13.067.798.394.345.500  2005 Maj 0,4300  0,0043 0,0477 
02-06-2005 13.706.392.944.893.300  2005 Juni 2,0600  0,0206 -0,0031 
02-07-2005 13.664.575.476.315.300  2005 Juli 0,0400  0,0004 0,0462 
02-08-2005 14.310.706.899.681.900  2005 August 2,2100  0,0221 -0,0193 
02-09-2005 14.036.469.047.971.800  2005 September 3,4700  0,0347 0,0192 
02-10-2005 14.308.099.044.636.000  2005 Oktober -1,3500  -0,0135 -0,0067 
02-11-2005 14.211.937.365.441.400  2005 November 0,3700  0,0037 0,0508 
02-12-2005 14.953.252.589.038.200  2005 December 0,7600  0,0076 -0,0141 
02-01-2006 14.744.446.814.696.400  2006 Januar 2,7500  0,0275 0,0271 
02-02-2006 15.149.553.311.867.600  2006 Februar -1,8000  -0,0180 0,0136 
02-03-2006 15.356.960.571.872.800  2006 Marts 1,2200  0,0122 0,0076 
02-04-2006 15.473.565.446.956.600  2006 April 0,6600  0,0066 0,0230 
02-05-2006 15.833.051.943.454.100  2006 Maj -3,7300  -0,0373 -0,0301 
02-06-2006 15.364.344.258.190.300  2006 Juni 1,4800  0,0148 -0,0077 
02-07-2006 15.246.699.831.361.300  2006 Juli -2,1800  -0,0218 -0,0113 
02-08-2006 15.075.454.463.901.100  2006 August -3,4700  -0,0347 0,0122 
02-09-2006 15.260.239.551.449.500  2006 September -0,9300  -0,0093 0,0207 
02-10-2006 15.579.011.863.795.500  2006 Oktober -0,2300  -0,0023 0,0243 
02-11-2006 15.962.424.487.092.100  2006 November -1,0200  -0,0102 0,0237 
02-12-2006 16.345.534.061.794.600  2006 December 0,8100  0,0081 0,0107 
02-01-2007 16.522.189.058.375.800  2007 Januar 0,2500  0,0025 0,0289 
02-02-2007 17.006.832.915.666.500  2007 Februar -1,3200  -0,0132 -0,0501 
02-03-2007 16.175.235.674.258.900  2007 Marts 2,5100  0,0251 0,0370 
02-04-2007 16.784.312.948.315.500  2007 April -0,1700  -0,0017 0,0431 



02-05-2007 17.523.683.924.655.400  2007 Maj -0,3300  -0,0033 0,0270 
02-06-2007 18.003.536.379.198.100  2007 Juni 0,2500  0,0025 -0,0058 
02-07-2007 17.899.022.169.800.700  2007 Juli 2,7700  0,0277 -0,0278 
02-08-2007 17.407.730.591.914.700  2007 August 0,1000  0,0010 0,0091 
02-09-2007 17.566.190.792.760.200  2007 September 4,6200  0,0462 0,0567 
02-10-2007 18.591.819.583.964.700  2007 Oktober 4,8900  0,0489 -0,0173 
02-11-2007 18.273.646.712.326.900  2007 November 0,8900  0,0089 -0,0240 
02-12-2007 17.840.257.947.952.100  2007 December 6,5100  0,0651 -0,0076 
02-01-2008 17.705.771.396.542.400  2008 Januar -7,8400  -0,0784 -0,0685 
02-02-2008 16.533.360.720.067.100  2008 Februar 6,1400  0,0614 -0,0395 
02-03-2008 15.893.598.166.347.900  2008 Marts 4,1400  0,0414 0,0248 
02-04-2008 16.292.924.050.028.400  2008 April -0,2100  -0,0021 0,0467 
02-05-2008 17.071.355.248.633.300  2008 Maj 3,2000  0,0320 -0,0114 
02-06-2008 16.877.939.986.103.000  2008 Juni 12,5200  0,1252 -0,0834 
02-07-2008 15.528.051.828.394.800  2008 Juli -5,1500  -0,0515 -0,0052 
02-08-2008 15.447.394.427.384.800  2008 August -3,8100  -0,0381 -0,0198 
02-09-2008 15.144.530.871.977.900  2008 September 0,2700  0,0027 -0,1709 
02-10-2008 12.765.555.738.243.600  2008 Oktober 7,8000  0,0780 -0,1248 
02-11-2008 11.267.643.140.066.400  2008 November 7,1800  0,0718 -0,1462 
02-12-2008 9.735.068.336.574.780  2008 December -5,0100  -0,0501 0,0781 
02-01-2009 10.525.372.655.001.200  2009 Januar -1,9600  -0,0196 -0,0962 
02-02-2009 9.560.310.266.980.380  2009 Februar 4,2300  0,0423 -0,1341 
02-03-2009 8.360.884.421.516.240  2009 Marts -11,5300  -0,1153 0,1277 
02-04-2009 9.499.905.671.093.570  2009 April -34,7500  -0,3475 0,0074 
02-05-2009 9.570.019.612.348.560  2009 Maj -12,4800  -0,1248 0,0467 
02-06-2009 10.027.353.662.282.800  2009 Juni 5,3700  0,0537 -0,0500 
02-07-2009 9.538.562.757.296.290  2009 Juli -5,5400  -0,0554 0,0886 
02-08-2009 10.422.281.142.191.000  2009 August -9,0000  -0,0900 -0,0143 
02-09-2009 10.274.807.649.301.700  2009 September -4,9000  -0,0490 0,0258 
02-10-2009 10.543.636.182.605.600  2009 Oktober 2,6600  0,0266 0,0227 
02-11-2009 10.785.753.539.130.600  2009 November 0,3900  0,0039 0,0658 
02-12-2009 11.519.265.838.534.700  2009 December 2,9200  0,0292 0,0034 
02-01-2010 11.558.640.799.878.700  2010 Januar -5,3600  -0,0536 -0,0186 
02-02-2010 11.345.658.577.614.000  2010 Februar 3,6400  0,0364 0,0191 
02-03-2010 11.564.704.263.598.300  2010 Marts 3,7300  0,0373 0,0449 
02-04-2010 12.095.263.591.158.900  2010 April 3,1800  0,0318 0,0076 
02-05-2010 12.187.089.578.234.000  2010 Maj -0,2600  -0,0026 -0,0686 
02-06-2010 11.378.698.465.272.600  2010 Juni -2,9000  -0,0290 -0,0632 
02-07-2010 10.681.764.137.894.500  2010 Juli 1,6800  0,0168 0,0931 
02-08-2010 11.723.981.242.999.800  2010 August -0,1200  -0,0012 -0,0204 
02-09-2010 11.486.882.923.460.500  2010 September 1,3200  0,0132 0,0494 
02-10-2010 12.068.391.161.014.100  2010 Oktober 1,2200  0,0122 0,0442 
02-11-2010 12.613.797.088.768.800        

 
 
 
 
 
 
 
 



Bilag 5 – Korrelation mellem US Momentum faktor og UK momentum faktor 
 
  Korrelation 0,7397 
  US UK 
  FF Momentum Gregory et al. momentum 

2000 Januar 0,0186 0,0685 
2000 Februar 0,1839 0,1129 
2000 Marts -0,0682 -0,1912 
2000 April -0,0847 -0,1372 
2000 Maj -0,0910 -0,1294 
2000 Juni 0,1653 0,0442 
2000 Juli -0,0006 0,0365 
2000 August 0,0576 0,0399 
2000 September 0,0217 -0,0618 
2000 Oktober -0,0468 -0,0853 
2000 November -0,0245 -0,1066 
2000 December 0,0685 0,0091 
2001 Januar -0,2503 -0,0639 
2001 Februar 0,1261 0,1033 
2001 Marts 0,0840 0,0879 
2001 April -0,0812 -0,0305 
2001 Maj 0,0213 0,0710 
2001 Juni 0,0030 0,0890 
2001 Juli 0,0558 0,0097 
2001 August 0,0561 0,0823 
2001 September 0,1157 0,0606 
2001 Oktober -0,0841 -0,0614 
2001 November -0,0862 -0,0734 
2001 December 0,0000 0,0309 
2002 Januar 0,0373 0,0994 
2002 Februar 0,0681 0,0784 
2002 Marts -0,0169 0,0083 
2002 April 0,0792 0,0597 
2002 Maj 0,0305 0,0220 
2002 Juni 0,0618 0,0528 
2002 Juli 0,0339 0,0181 
2002 August 0,0173 0,0319 
2002 September 0,0907 0,0882 
2002 Oktober -0,0537 -0,0214 
2002 November -0,1627 -0,0948 
2002 December 0,0966 0,0740 
2003 Januar 0,0156 -0,0115 
2003 Februar 0,0122 0,0354 
2003 Marts 0,0151 0,0155 
2003 April -0,0944 -0,1159 
2003 Maj -0,1076 -0,0504 
2003 Juni -0,0098 -0,0197 
2003 Juli -0,0032 -0,0305 
2003 August -0,0053 -0,0194 
2003 September -0,0007 0,0174 
2003 Oktober 0,0388 0,0168 
2003 November 0,0159 -0,0109 



2003 December -0,0569 -0,0002 
2004 Januar 0,0258 0,0553 
2004 Februar -0,0113 0,0230 
2004 Marts 0,0018 -0,0130 
2004 April -0,0538 -0,0351 
2004 Maj 0,0165 -0,0140 
2004 Juni 0,0208 0,0310 
2004 Juli -0,0231 -0,0016 
2004 August -0,0151 -0,0030 
2004 September 0,0526 0,0277 
2004 Oktober -0,0150 -0,0023 
2004 November 0,0322 0,0159 
2004 December -0,0283 -0,0036 
2005 Januar 0,0312 -0,0002 
2005 Februar 0,0324 -0,0015 
2005 Marts 0,0090 -0,0154 
2005 April -0,0083 -0,0088 
2005 Maj 0,0043 0,0063 
2005 Juni 0,0206 0,0188 
2005 Juli 0,0004 0,0025 
2005 August 0,0221 0,0229 
2005 September 0,0347 0,0475 
2005 Oktober -0,0135 -0,0060 
2005 November 0,0037 0,0244 
2005 December 0,0076 0,0167 
2006 Januar 0,0275 0,0431 
2006 Februar -0,0180 -0,0082 
2006 Marts 0,0122 0,0229 
2006 April 0,0066 0,0324 
2006 Maj -0,0373 -0,0207 
2006 Juni 0,0148 -0,0112 
2006 Juli -0,0218 0,0049 
2006 August -0,0347 -0,0027 
2006 September -0,0093 -0,0019 
2006 Oktober -0,0023 0,0075 
2006 November -0,0102 0,0255 
2006 December 0,0081 0,0373 
2007 Januar 0,0025 -0,0102 
2007 Februar -0,0132 0,0031 
2007 Marts 0,0251 0,0090 
2007 April -0,0017 0,0020 
2007 Maj -0,0033 0,0060 
2007 Juni 0,0025 -0,0313 
2007 Juli 0,0277 0,0052 
2007 August 0,0010 -0,0078 
2007 September 0,0462 0,0706 
2007 Oktober 0,0489 0,0335 
2007 November 0,0089 0,0539 
2007 December 0,0651 0,0379 
2008 Januar -0,0784 -0,0168 
2008 Februar 0,0614 0,0652 
2008 Marts 0,0414 -0,0055 



2008 April -0,0021 0,0647 
2008 Maj 0,0320 0,0720 
2008 Juni 0,1252 0,1122 
2008 Juli -0,0515 -0,0612 
2008 August -0,0381 -0,0818 
2008 September 0,0027 -0,0149 
2008 Oktober 0,0780 0,1377 
2008 November 0,0718 0,0438 
2008 December -0,0501 0,0223 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilag 6– Korrelationsmatricer 
 
Faktorer i Europa før ortogonalisering   

  RM-Rf SMB HML PR1YR 

RM-Rf 1,0000       

SMB 0,0670 1,0000   

HML 0,5312 0,1378 1,0000  

PR1YR -0,4500 -0,1743 -0,3812 1,0000 

     

Faktorer i Europa efter ortogonalisering   

  RM-Rf SMB HML PR1YR 

RM-Rf 1,0000       

SMB 0,0000 1,0000   

HML 0,0000 0,0000 1,0000  

PR1YR 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 

     

Faktorer i UK før ortogonalisering   

  RM-Rf SMB HML PR1YR 

RM-Rf 1,0000    

SMB 0,1396 1,0000   

HML 0,2155 0,0080 1,0000  

PR1YR -0,3694 -0,3275 -0,2824 1,0000 

     

Faktorer i UK efter ortogonalisering   

  RM-Rf SMB HML PR1YR 

RM-Rf 1,0000       

SMB 0,0000 1,0000   

HML 0,0000 0,0000 1,0000  

PR1YR 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 

     

Faktorer i Skandinavien før ortogonalisering 

  RM-Rf SMB HML PR1YR 

RM-Rf 1,0000       

SMB -0,1368 1,0000   

HML -0,2650 0,4688 1,0000  

PR1YR -0,3519 0,0214 -0,0110 1,0000 

     

Faktorer i Skandinavien efter ortogonalisering 

  RM-Rf SMB HML PR1YR 

RM-Rf 1,0000       

SMB 0,0000 1,0000   

HML 0,0000 0,0000 1,0000  

PR1YR 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 

 


