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Abstract 

The purpose with this study is to investigate funds that are environmentally friendly. 

Environment issues has become a large subject that affects all aspects in today’s society.  It is 

a global issue which has affected the awareness of environmentally friendly products and its 

benefits for the environment. 

How has this awareness affected the financial market?  In this study the authors have looked 

at six environmentally sound funds and six energy funds to answer the question if it´s better to 

have your money in traditional energy or in renewable energy.  

This study is made in an quantitative way, the data has been gathered from the internet 

database Morningstar.   

The energy funds have had its biggest assets in companies dealing with oil, and the 

environmentally sound funds have had its biggest assets in renewable energy. Bye looking at 

the different funds rate of return and relating that to risk managing theories of Sharpe and 

Treynor, the authors compared the two types of funds. 

During the period that was looked at during this study ( third quarter of 2007 until third 

quarter 2010) the energy funds outperformed the environmentally sound funds in every 

aspect.  
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1. Bakgrund 

Miljöfrågor har blivit ett stort ämne som genomsyrar de flesta aspekterna i dagens samhälle. 

Bara för år 2008 uppskattar FN:s miljöprograms finansiella initiativ (UNEP FI) att mänsklig 

påverkan på miljön kostat 6600 miljarder U.S dollars
1
. Debatten är global och har skapat ett 

medvetande hos människor. Det efterfrågas till exempel miljövänlig mat i 

livsmedelsbutikerna och bilar med alternativa bränslen samt information i form av 

miljömärkning av produkter så att det blir möjligt att prioritera de miljövänliga alternativen. 

När Toyota lanserade sin miljövänliga modell Prius innebar det långa väntetider pågrund av 

en stor efterfrågan hos konsumenterna.
2
 

Att miljödebatten verkligen tagit fäste hos världens folk kanske bäst framgår av det faktum att 

Al Gore 2007 tilldelades Nobels fredspris för sina insatser för en grönare värld
3
. Gore delade 

priset tillsammans med FN:s klimatpanel. Panelens hårda vetenskapliga arbete tillsammans 

med Gores beslutsamhet att sprida dessa frågor var det som gav dem nobelpriset, så man kan 

absolut se att miljömedvetet tänkande ligger i ”tiden”. 

Vi har hittills beskrivit om hur det ser ut i det slutgiltiga konsument ledet, hur folk väljer 

grönare alternativ till sina fordon, uppvärmning och matvaror. Hur ser det då ut inom 

finansmarknaden, där finansieringen till dessa produkter som i slutet når konsumenterna 

finns?  Hur går det för den i folkmun ”gröna”, mer miljövänliga fonderna jämfört med mindre 

miljövänliga fonder som innehåller företag som t.ex. jobbar inom petroleum industrin?  

Har det miljötänk som vi ser inom dagligvaruhandeln och vårt sociala liv spillt över in till 

finansmarknaden, eller tänker man här mer med hjärnan än med hjärtat?  

Genom att titta på olika ”gröna” aktiefonder och se deras avkastning och omsättning jämfört 

med olika fonder inom några mindre miljövänliga områden vill vi se om det går att både tänka 

med hjärtat och hjärnan inom fondmarknaden.  

 

 

                                                           
1
 http://www.e24.se/makro/varlden/nota-for-miljoforstoringar-28-000-miljarder-dollar_2351429.e24 2010-10-

25  kl 9:35 
2
 http://www.dn.se/nyheter/sverige/rusning-efter-miljobilar-1.393845 2010-10-25 kl: 9:47 

3
 http://nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/  2010-10-25  10:15 

http://www.e24.se/makro/varlden/nota-for-miljoforstoringar-28-000-miljarder-dollar_2351429.e24%202010-10-25
http://www.e24.se/makro/varlden/nota-for-miljoforstoringar-28-000-miljarder-dollar_2351429.e24%202010-10-25
http://nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/
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1.2 Problemformulering 

Hur ser då marknaden för miljövänliga fonder ut? Kan de fonder som finns på marknaden 

idag konkurrera avkastningsmässigt med mer oljetyngda fonder? Vår huvudfråga med 

uppsatsen blir att se om det är ekonomiskt försvarbart att satsa sina pengar inom gröna fonder, 

eller om man genom att satsa sina pengar inom dessa fonder får acceptera en lägre avkastning 

på sina pengar för att försöka skapa en miljövänligare värld. 

1.3 Syfte 

Vårt syfte med uppsatsen är att undersöka om det ur en ekonomisk synvinkel är bättre att 

engagera sig i miljöfonder eller energifonder? 

1.4 Avgränsning 

Syftet med uppsatsen blir att jämföra sex stycken Miljöfonder mot sex stycken Energifonder 

Vi kommer att ställa dessa två typer utav aktiefonder mot varandra. Den ena typen utav 

fonder kan klassas som ”Gröna”. Dessa fonder är de miljövänliga fonderna, vars portfölj 

främst består utav miljövänliga företag, eller företag som arbetar med förnyelsebar energi 

såsom sol och vindkraft. Med miljövänligt företag menar vi här företag som aktivt jobbar med 

att minska sin negativa miljöpåverkan. Dessa ”gröna” fonder kommer att jämföras med 

aktiefonder vars innehav till stor del består utav ickeförnybar energi såsom olja och kol, där 

den negativa miljöpåverkan anses avsevärt större. Då Miljöfonderna är relativt nya på 

marknaden har vi studerat fonderna under en 3 års period mellan 4 kvartalet 2007 till 3 

kvartalet 2010.  
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2. Metod 

En metod är ett tillvägagångssätt, ett hjälpmedel man använder för att lösa problem och 

komma fram till ny kunskap.
4
Janet M. Ruane menar att syftet med metodiska 

tillvägagångssätt är att minska eller kontrollera de fel som kan bli en del av 

kunskapsprocessen.
5
Ett vetenskapligt förhållningssätt kräver: 

 Empiriska belägg som stöd för olika påståenden om verkligheten. 

 Systematiska och metodiska regler då vi samlar in empiriska belägg. 

 De belägg vi har som grund för våra påståenden ska kunna replikeras (upprepas) i 

andra undersökningar.
6
 

Med en väl utvecklad metod blir det möjligt att genomföra en undersökning med en hög 

trovärdighet då det blir lättare att följa arbetet och att kritiskt granska undersökningen och 

dess resultat. Det ger också en viss försäkran om seriositeten i arbetet och att materialet är 

tillförlitligt. Vi har arbetat efter de punkter som Janet M. Ruane tar upp: 

 De empiriska uppgifterna har hämtats från källor som är väldokumenterade och väl 

accepterade inom sina områden. Det rör sig t.ex. om kursböcker, 

fondförvaltningsföretag, finanstidningen. Allt väldokumenterat och redovisat. 

 Vi har specificerat vad vi menar med miljöfonder och varför vi har valt just de 

fonderna samt varför de är representativa. Vi presenterar även det sätt vi beräknar 

fondernas lönsamhet på, vilket ger de systematiska och metodiska regler vi arbetar 

efter i undersökningen. 

 Kravet på att påståendena ska kunna replikeras handlar enligt Janet M. Ruane om en 

”visa mig hur”- attityd inom vetenskapen. Om resultaten är riktiga borde det visa sig 

flera gånger om omständigheterna är desamma.
7
Vi har undersökt flera fonder för att 

erhålla ett trovärdigt resultat. Genom att testa samma beräkningar på fler än en fond 

använder vi en metod som kan utnyttjas i andra liknande undersökningar och på så sätt 

bekräfta de resultat som vi presenterar med vårt tillvägagångssätt.  

 

                                                           
4
 Hellevik, O., Forskningsmetoder i sociologi och statsvetenskap, Natur och Kultur,1984, sid 13 

5
 Ruane, Janet M., A och O i samhällsvetenskaplig forskning, Studentlitteratur, Lund, 2006, sid 19 

6
 Ruane, Janet M., A och O i samhällsvetenskaplig forskning, Studentlitteratur, Lund, 2006, sid 19 

7
 Ruane, Janet M., A och O i samhällsvetenskaplig forskning, Studentlitteratur, Lund, 2006, sid 21 
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2.1 Induktion eller deduktion 

I samhällsvetenskaplig forskning är det ett mål att integrera teori och empiri. Det handlar 

främst om två strategier som används, dels en induktiv strategi och dels en deduktiv strategi. 

En deduktiv strategi innebär att en teori formas för att sedan undersöka om empirin bekräftar 

teorin. Generella påståenden (Teorier) testas med empiriska data.
8
 En induktiv strategi innebär 

att börja undersökningen med utgångspunkt i empirin. Man börjar samla in data, där avsikten 

är att hitta generella mönster som kan göras till teorier eller generella begrepp. Det innebär 

helt enkelt att man drar slutsatser från det speciella till det allmänna.  

Vi avser att göra en undersökning där vi använder oss av ett induktivt angreppssätt. För att 

undersöka huruvida de miljövänliga fonderna med förnybar energi är lämpliga att investera i 

har vi jämfört ett urval av miljövänliga fonder mot ett urval av oljefonder. Fonderna samt 

information om fonderna har inhämtats från internetsajten Morningstar. Resultatet av 

undersökningen av de utvalda miljöfonderna och oljefonderna kommer att visa om det är 

försvarbart att investera i de gröna fonderna. 

2.2 Kvantitativ metod 

Att mäta fonders lönsamhet med matematiska mätmetoder är att använda en kvantitativ 

metod. När man arbetar med en kvantitativ metod arbetar man med hårda data. Data 

föreligger i form av operationaliserade indikatorer som mäts på ett sådant sätt att de lämpar 

sig för räkneoperationer.
9
 

Vi kommer att undersöka ett urval av fonder med hjälp av Treynors och Sharpes index för att 

på så sätt identifiera de olika fondernas lönsamhet i relation till vilken risk investeringarna 

innebär gentemot dess avkastning. De utvalda indexberäkningarna innebär en tydlig 

mätmetod som ger tydliga data att analysera. 

 

 

 

                                                           
8
 Johannessen, Asbjörn., Tufte, Per Arne., Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, Liber AB 2003, sid 35 

9
 Johannessen, Asbjörn., Tufte, Per Arne., Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, Liber AB 2003, sid 69 
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2.3 Beräkningar 

I det här stycket förklarar vi hur vi har gått till väga när vi har räknat fram huruvida det är 

lönsamt att investera i miljöfonder. För att kunna beräkna avkastningen i relation till risken 

behöver vi först inhämta nödvändig information om de fonder vi ämnar undersöka. 

Informationen vi behöver har inhämtats i Internetsajten Morningstar och från riksbankens 

hemsida.  

För att kunna värdera fonderna enligt Treynors och Sharpes index behöver vi veta: 

 Portföljens avkastning (Ra) 

 Den riskfria avkastningen (Rf) 

 Portföljens betavärde (βa) 

 Portföljens standardavvikelse (σa) 

För att få fram portföljernas avkastning har vi räknat fram miljöfondernas och oljefondernas 

medelkvartalsavkastning på tre år. För att få fram den riskfria avkastningen har vi räknat fram 

tre månaders statskuldväxels medelkvartalsavkastning. Beräkningarna finns presenterade i 

bilaga. Värdena för beta och standardavvikelsen har vi hämtat från internetsajten Morningstar. 

Värdena används i formlerna nedan för att på så sätt kunna utvärdera hur framgångsrik fonden 

har utvecklats. Formlerna representerar från vänster Sharpes index och Treynors index.                        

 

Vi har även rangordnat fonderna dels efter deras medelavkastning och dels efter att 

medelavkastningen har relaterats med risken med hjälp av Sharpes och Treynors index(se 

bilaga). Den rangordningen visar på hur olika utfallen blir när fonderna värderas. 
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2.4 Metodreflektioner 

2.4.1 Validitet 

Har vi som författare mätt det vi har för avsikt att mäta med undersökningen? Robert K Yin 

delar in validitet i tre kategorier, dels konstruktions validitet och dels intern validitet, samt 

extern validitet. Den mest relevanta metoden för denna uppsats är konstruktions validitet som 

av författaren sammanfattas: Etablera korrekta operationella mätmetoder för det koncept som 

studeras.
10

 Det är viktigt för att undvika att subjektiva omdömen används för att samla in 

data. För att uppfylla kraven på en konstruktions validitet måst två steg säkras. 

 Välja en specifik typ av förändring som ska studeras. 

 Visa att de utvalda mätningarna av dessa förändringar överensstämmer med 

de typer av förändringar som valts. 

Det första steget innebär helt enkelt att undersöka det ekonomiska utfallet mellan miljöfonder 

och fonder som inte tar någon miljöhänsyn. 

Det andra steget kräver att vi motiverar varför vi använder Sharpes och Treynors index som 

mått på fondernas utfall. 
11

 

Sharpes och Treynors index är etablerade mätmetoder som används för att mäta fonders 

avkastning. Genom att använda dessa formler när vi undersöker data från de olika 

fondförvaltningsföretagen, får vi de korrekta och operationella mätmetoder som krävs för att 

anskaffa objektiva data vilket höjer validiteten i undersökningen.  

2.4.2 Reliabilitet 

Har undersökningen mätts på ett tillförlitligt sätt? Det finns många faktorer som kan påverka 

undersökningen. Urvalet av fonder är kanske inte representativt? Mätmetoden är otydlig? 

Underlaget till fondernas resultat kan vara tvivelaktigt? Det är viktigt att undersökningen 

dokumenteras på ett sådant sätt att en liknande undersökning kan jämföras med den här 

undersökningen.
12

  

 

                                                           
10

 Yin, Robert K., Case study research, 2
th

 edition, Sage Publications, 1994,  Sid 33 
11

 Yin, Robert K., Case study research, 2
th

 edition, Sage Publications, 1994,   Sid 34 
12

 Yin, Robert K., Case study research, 2
th

 edition, Sage Publications, 1994,   Sid 36 



Linus Karlsson 840918-0315  
Patrik Lennartsson 701030-0197 
 

10 
 

Vi har valt fonder efter vilken hänsyn dessa tar till klimatpåverkan för att möjliggöra 

mätningarna på ett korrekt sätt. Alla fakta om fonderna hämtas från offentliga tillförlitliga 

databaser. Genom formlerna från Treynor och Sharpe redovisas varje steg i framräknandet av 

resultaten i undersökningen. Därmed stärks reliabiliteten i vårt arbete. 

2.4.3 Metodkritik  

 Då miljöfonder är ett relativt nytt begrepp inom fondmarknaden, begränsades denna uppsats 

av det faktum att vi enbart kunde se avkastning mellan perioden tredje kvartalet 2007 till 

2010. När dessa år även varit skakiga på börsen så kan detta ge ett extremt utfall som skiljer 

sig från en eventuell norm. Det hade varit optimalare för undersökningen att titta över en 

längre tidsperiod.  

Det fanns även få fonder som passade in i det kriterium vi hade för en miljöfond, detta 

medförde att vi enbart kunde titta på sex fonder av varje alternativ. En bredare undersökning 

hade kunnat vara att föredra, men vi har använt de fonder som passat in i vårt urval.  
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3. Teori  

Hur mäter/utvärderar vi om det är ekonomiskt försvarbart att investera i miljövänliga fonder? 

Det räcker inte att endast undersöka hur stor avkastning olika fonder haft över tid. 

Avkastningen måste relateras till något för att ge ett bra mått på hur framgångsrik 

utvecklingen av fonden har varit. Vi kommer att använda risk för att mäta hur framgångsrikt 

en fond har utvecklats.  

3.1 Risk 

Risk är ett mått på hur värdet varierar, ju större svängningar (även kallat volatilitet) i fondens 

värde desto större risk. Risk innebär att en placering kan öka och minska i värde. Ett visst 

mått av risk är en förutsättning för att ge möjlighet till högre avkastning på lång sikt av ditt 

sparande till skillnad från t.ex. räntefonder som innebär en jämnare avkastning men då på en 

lägre nivå.
13

 Risken visar alltså vilka krav en investerare kan ställa på en fonds avkastning. 

När risken för en fonds utveckling ska beräknas är det vanligt att två storheter används, dels 

standardavvikelse där den totala risken mäts och dels betavärde där risken kan delas upp i en 

unik risk som är specifik för den enskilda aktien och en marknadsrisk som är kopplad till 

marknadens svängningar. Den unika risken kan elimineras genom en väl diversifierad 

portfölj. Marknadsrisken går inte att diversifiera bort vilket innebär att betavärdet är ett mått 

på just marknadsrisken.  

3.2 Standardavvikelse 

Avkastningen för de olika portföljerna kan skifta mycket år från år. De här variationerna ger 

en stor spridning av utfallen i avkastningen från år till år. Det statistiska måttet av de spridda 

utfallen är varians och standardavvikelse. Variansen av marknadens avkastning är den 

förväntade kvadratavvikelsen från den förväntade avkastningen. Formeln för variansen är: 

 

 

 

                                                           
13

 http://www.fondspara.se/Fakta-fondsparande/Risk-och-mojlighet/ 2010-10-14 kl 14:18 
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Standardavvikelsen är helt enkelt kvadratroten ur variansen. Standardavvikelsen beskrivs ofta 

med symbolen σ.
14 Analytikerna mäter alltså den totala risken när de använder 

standardavvikelsen som är det vanliga riskmåttet i en icke diversifierad portfölj. 

Standardavvikelsens formel är:
15

 

 

3.3 Betavärde 

All risk i en väl diversifierad portfölj är alltså en marknadsrisk. Marknadsrisken grundar sig 

på att det finns ekonomiska faror som hotar alla företag, därför är den största källan till 

osäkerhet för en diversifierad investerare att marknaden ska stiga eller sjunka.
16

 En akties 

bidrag till risken i en väl diversifierad portfölj beror på aktiens benägenhet att påverkas av en 

generell marknadsnedgång. Den här känsligheten mot marknaden benämn Beta, β.
17

 

Betavärdet för enskilda aktier visar dess risk i förhållande till marknadsportföljen. 

Marknadsportföljen har ett betavärde om +1 och aktier med ett betavärde större än +1 eller 

mindre än -1 har en högre risk jämfört med portföljen. Är betavärdet mindre än +1 och större 

än -1 är risken för aktien mindre än portföljen. Ett positiv betavärde innebär att aktiekursen 

rör sig i samma riktning som marknadsportföljen, medans ett negativt betavärde innebär att 

aktiekursen rör sig i motsatt riktning som aktieportföljen.
18

Formeln för beta är
19

 

 

 

 

                                                           
14

 
14

 Brealey, Richard A., Myers, Steward C., Principes of corporate finance, 5
th

 edition, McGraw-Hill, 1996, sid 
148-149 
 
15

 Francis,Jack., W.Taylor, Richard., Investments, second edition, McGraw-Hill, 2000, sid 146 
16

 
16

 Brealey, Richard A., Myers, Steward C., Principes of corporate finance, 5
th

 edition, McGraw-Hill, 1996, 
sid156 
17

 Brealey, Richard A., Myers, Steward C., Principes of corporate finance, 5
th

 edition, McGraw-Hill, 1996, sid166 
18

 http://www.finanstidningen.biz/index.php/finansartiklar/bors-och-marknad/66-hur-berakna-betavarde 
2010-10-14 kl 17:18 
19

 Francis,Jack., W.Taylor, Richard., Investments, second edition, McGraw-Hill, 2000, sid 274 

http://www.finanstidningen.biz/index.php/finansartiklar/bors-och-marknad/66-hur-berakna-betavarde%202010-10-14
http://www.finanstidningen.biz/index.php/finansartiklar/bors-och-marknad/66-hur-berakna-betavarde%202010-10-14
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3.4 Index 

Risk och avkastning är alltså de storheter vi använder för att undersöka hur lönsamt det är att 

investera i fonderna. För att kunna utvärdera och jämföra avkastningen i relation till risken 

mellan de olika fondalternativen har vi valt att använda oss av Treynors index och Sharpes 

index.  

3.4.1 Treynors index 

Treynors index är ett mått på den överavkastningen per enhet av risken ger d.v.s. portföljens 

avkastning minus den riskfria avkastningen, dividerat med portföljens betavärde. Beta är det 

mått på risken i portföljens avkastning.
20

 Treynors index är alltså ett mått på portföljens risk i 

förhållande till marknaden. Det innebär att den unika risken i portföljen har diversifierats bort 

och att portföljens risk utgörs av den marknadsrelaterade risken.
21

 

För att använda Treynors index behöver du veta tre saker. 

 Portföljens avkastning 

 Den riskfria avkastningen 

 Portföljens betavärde 

Betavärdet är ett mått på portföljens systematiska risk. Formeln för Treynors index: 

Treynor = (Portföljens avkastning – Riskfri avkastning) / Beta
22

 

 

Teorierna som Treynors index bygger på är CAPM-ansatsen(Capital Asset Pricing Model). 

Enligt CAPM är riskpremien och avkastningen i en fullt diversifierad portfölj densamma för 

samtliga aktier, därför bestäms skillnaden i avkastningen hos olika värdepapper endast av 

deras Betavärde, β.
23

 Formeln för CAPM är
24

 

 

                                                           
20

http://www.investorwords.com/5071/Treynor_Index.html 2010-10-25 kl 17:11 
21

 De Ridder, Adri, Företaget och de finansiella marknaderna, 2
nd 

reviderade upplagan. Sid 95 
22

 http://www.finplan.com/invest/treynorindex.asp 2010-11-22 kl 13:04 
23

 De Ridder, Adri, Företaget och de finansiella marknaderna, 2
nd 

reviderade upplagan. Sid 96 
24

 Francis,Jack., W.Taylor, Richard., Investments, second edition, McGraw-Hill, 2000, sid 275 

http://translate.google.se/translate?hl=sv&langpair=en%7Csv&u=http://www.investorwords.com/5071/Treynor_Index.html%202010-10-25
http://www.finplan.com/invest/treynorindex.asp%202010-11-22
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Enligt CAPM-ansatsen gäller att en akties 

förväntade avkastning är en linjär funktion av 

dess systematiska risk. Den linjära funktionen 

eller ”placeringslinjen” kallas SML(Security 

Market Line) . Placeringslinjen visar portföljens 

avkastning(Lutningen är det samma som formeln 

för Treynors index enligt ovan). Portföljens avkastning ökar om ju brantare lutningen är. 

Aktiernas avkastning ökar ju längre upp på linjen de befinner sig.  

3.4.2 Sharpes index 

Sharpes index är ett mått med vilken du kan mäta resultatet av din portfölj under en given 

tidsperiod. Sharpes index visar således vilken risken är i förhållande till portföljen. När du 

använder Sharpes index antar du att portföljen inte är väl diversifierad. 
25

 Sharpes index mäts 

med hjälp av standardavvikelsen d.v.s. fondens avvikelse på sin medelavkastning under en 

given tidsperiod. 

För att använda Sharpes index behöver du veta tre saker 

 Portföljens avkastning 

 Den riskfria avkastningen 

 Portföljens standardavvikelse 

Formeln för Sharpes index: 

Sharpe = (Portföljens avkastning – Riskfri avkastning) / Standardavvikelsen
26

  

 

 

 

 

                                                           
25

http://www.finplan.com/invest/sharpeindex.asp 2010-10-25 kl 16:25 
26

 http://www.finplan.com/invest/sharpeindex.asp 2010-11-22 kl 11:35 

Rf 

Rm 

R 

β 

http://translate.google.se/translate?hl=sv&langpair=en%7Csv&u=http://www.finplan.com/invest/sharpeindex.asp%202010-10-25
http://www.finplan.com/invest/sharpeindex.asp%202010-11-22
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Sharpes index bygger på kapitalmarknadslinjen(CML) 

som demonstreras i modellen i sidkant. Modellen visar 

hur stor avkastningen har varit mot risken i portföljen. 

Lutningen i modellen är resultatet av Sharpes index. 

Lutningen på CML representerar marknadens avkastning 

per total risk. Portfölj A har en högre lutning än CML 

medans portfölj B har en lägre lutning än CML. Det ger 

att portfölj A är den mest lönsamma portföljen. 
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4. Empiri 

4.1 Miljöfonderna 

4.1.1 SAM Smart Energy Fund B Acc  

”Fonden investerar globalt i företag som utvecklar teknik, 

produkter och tjänster inom miljövänliga och effektiva 

energisystem för framtida energiförsörjning. Målet med 

fonden är att kunna generera en så hög avkastning som 

möjligt sett över ett långt perspektiv. Vidare är den 

anpassad för investerare med intressen inom hållbar miljö- 

och samhällsutveckling med  

inriktning inom energi, samt sparande i en global portfölj 

med stor mångfald och spridning.”
27

 

 

 

 

 

4.1.2  BlackRock Global Funds - New Energy A2 

”Fonden investerar i företag som är verksamma inom 

marknaden för alternativ energi eller energiteknologi. 

Framförallt inriktar sig fonden på företag inom branscherna 

för återanvändbar energi, drivmedel för fordon, 

energilagring samt teknologier som effektiviserar 

användandet av energi.” 
28

 

 

 

 

                                                           
27 http://morningstar.se/Funds/Quicktake/Overview.aspx?perfid=0P00000H06&programid=0000000000 

28
 http://morningstar.se/Funds/Quicktake/Overview.aspx?perfid=0P00000K5W&programid=0000000000 

Företag: %Andel 

av fond: 

Trina Solar Limited 

ADR 

7,2% 

Fuel Systems 

Solutions, Inc. 

6,4% 

Energy Company of 

Minas Gerais ADR 

5,9% 

Yingli Green Energy 

Holding Company, 

Ltd. 

5,5% 

Canadian Solar, Inc. 5,3% 

Företag: %Andel 

av fond: 

Wacker Chemie AG 5,2% 

Johnson Matthey PLC 4,6% 

Johnson Controls, Inc. 4,6% 

Itron Inc. 4,5% 

American 

Superconductor 

Corporation 

4,4% 

http://morningstar.se/Funds/Quicktake/Overview.aspx?perfid=0P00000K5W&programid=0000000000
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4.1.3  GustaviaDavegårdh Pure New Energy  

”Gustavia Blue Engine är en globalfond inom förnybar 

energi och energibesparande teknologi. Fondens 

investeringsfilosofi utgår ifrån att analysera och utvärdera 

bolag, inte marknader. Varje investeringsbeslut grundar sig 

på en individuell och genomgripande analys. Fondens 

kapital kommer att investeras attraktiva aktier som 

tillsammans skapar en välbalanserad portfölj. Målet för 

förvaltningen är att uppnå en långsiktigt god kapitaltillväxt 

som överträffar avkastningen för fondens 

jämförelseindex.”
29

 

 

 

 

4.1.4  Pictet Clean Energy I   

”Placeringsfondens strategi för kapitaltillväxt är att 

investera minst två tredjedelar av tillgångarna i aktier som 

emitterats av företag som bidrar till att minska utsläppen av 

koldioxid (exempelvis genom att uppmuntra produktion och 

användning av ren energi). Investeringsområdet är inte 

begränsat till någon specifik del av världen.”
30

 

 

 

 

                                                           
29 http://morningstar.se/Funds/Quicktake/Overview.aspx?perfid=0P0000887I&programid=0000000000 

30 http://morningstar.se/Funds/Quicktake/Overview.aspx?perfid=0P00008O97&programid=0000000000 

 

Företag: %Andel 

av fond: 

Edf Energies Nouvelles 6,9% 

Itron Inc. 5,4% 

Eolus Vind Ab 5,4% 

Vestas Wind Systems 

A/S 

5,1% 

Umicore 4,8% 

Företag: %Andel 

av fond: 

Iberdrola Energias 

Renovables SA 

4,2% 

Cree, Inc. 3,4% 

Ormat Technologies, 

Inc. 

3,2% 

MEMC Electronic 

Materials 

2,8% 

SEB Europafond 

Offensiv 

2,6% 
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4.1.5  Sarasin New Power Acc 

”Sarasin New Power Fund investerar huvudsakligen i aktier 

och andra värdepapper. Fonden investerar främst i företag 

som har en framsynt och innovativ strategi för 

användningen av energi och vars engagemang för hållbar 

utveckling beaktas också miljömässiga och sociala aspekter. 

Särskild uppmärksamhet ägnas åt företag verksamma inom 

förnybar energi som vind, vatten, biobränslen, solenergi och 

geotermisk energi. Investeringar är inriktade på hela 

värdekedjan av energimarknaden, dvs. rådgivning, 

finansiering, leverantörer, kraftgenerering och handel med 

energi, liksom ledande kunder och användare som därigenom bidra förnybar energi för att 

göra ett genombrott. Investeringen Målet är att uppnå långsiktig kapitaltillväxt genom 

placeringar med en god riskspridning.”
31 

 

 

 

4.1.6  DnB NOR Renewable Energy   

DnB NOR Renewable Energy är en aktiefond som placerar 

sina medel i bolag med verksamhet inom förnyelsebar 

energi. Fonden investerar i huvudsak inom sol-, vind-, 

biomassa och kraftbolag. Fonden får investera globalt. 

Fonden förvaltas aktivt och får placera i aktier och 

aktierelaterade fondpapper och depåbevis. Den får också 

investera i penningmarknadsinstrument, ränterelaterade 

fondpapper, derivat, fondandelar och på konto i 

kreditinstitut.
32

 

                                                           
31

http://www.sarasin.ch/internet/iech/en/index_iech/institutional_clients_iech/institutional_clients_institutional_i

nvestors_iech/institutional_clients_public_funds_iech/institutional_clients_share_funds_iech/productfinder_insti

tutional_results_iech?pageUrl=sarasinproduct_3cc617a94015c34c05313a6242238ee9&igndom=true 

32
 http://morningstar.se/Funds/Quicktake/Overview.aspx?perfid=0P00009PQK&programid=0000000000 

Företag: %Andel 

av fond: 

BG Group PLC 5,4% 

Calpine Corporation 4,9% 

Talisman Energy Inc 4,2% 

ITC Holdings 

Corporation 

4,0% 

ABB, Ltd. 3,9% 

Företag: %Andel 

av fond: 

Iberdrola Energias 

Renovables SA 

4,1% 

General Cable 

Corporation 

3,9% 

Allegheny 

Technologies Corp. 

3,8% 

LSB Industries, Inc. 3,6% 

Telvent GIT SA 3,5% 

http://morningstar.se/Funds/Quicktake/Overview.aspx?perfid=0P00009PQK&programid=0000000000
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4.2 Energifonder 

 

4.2.1  ODIN Offshore  

”Fonden investerar över hela världen i börsföretag med 

verksamhet inom energisektorn, främst olja och gas. 

Fonden kan bara investera i bolag som huvudsakligen 

bedriver verksamhet med olja och gas, som omfattar bland 

annat servicebolag och bolag inom utvinning, produktion, 

vidareförädling och transport/distribution. Fondens 

långsiktiga mål är att ge högre avkastning än 

aktiemarknaden för oljeservicebolag”
33

 

 

 

 

 

 

4.2.2  BNP Paribas L1 Equity Europe Energy Acc 

Fonden investerar främst i företag med verksamhet inom 

olja och gas. Innehavet centreras till största del mot stora 

företag inom denna bransch. Nästan 70 % utav innehaven är 

i stora företag, medan 22 % investeras i medelstora företag 

inom energisektorn. Fonden fokuserar sitt innehav till 

företag verksamma främst inom den europeiska 

marknaden.
34

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
 
33

 http://www.odinfonder.se/VaraFonder/Fondfakta?fundId=260 

34
 http://morningstar.se/Funds/Quicktake/Portfolio.aspx?perfid=0P00000LW6&programid=0000000000& 

Företag: %Andel 

av fond: 

BW Offshore Limited 7,0% 

Rowan Companies, 

Inc. 

5,5% 

Pride International, 

Inc. 

5,5% 

Noble Corporation 5,2% 

Transocean Ltd. 4,9% 

Företag: %Andel 

av fond: 

Chevron Corporation 9,0% 

ExxonMobil 

Corporation 

7,2% 

Total SA 6,5% 

Royal Dutch Shell 

PLC B 

5,8% 

BP Plc 4,6% 
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4.2.3  Schroder ISF Global Energy C Acc 

Fonden investerar mestadels inom olja och gas industrin. 

Fondens fokus är större företag verksamma inom den 

nordamerikanska energimarknaden. 62% utav innehavet i 

fonden består utav stora företag, medan medelstora står för 

ca 25%. Ca 97% utav företagen i fonden är verksamma 

inom tillverknings industrin.
35

 

 

 

 

 

 

 

4.2.4  INVESCO Energy Fund C Acc   

Fonden fokuserar främst på företag verksamma inom den 

Nordamerikanska marknaden. Av dessa företag klassas de 

flesta (ca 76 %) som stora företag, vilket är ca 5 % över 

snittet.
36

 Fonden har även ett mindre innehav i korta räntor. 

Företagen som fonden investerar i är till 100 % verksamma 

inom tillverknings industrin. 

 

 

 

                                                           
35

 http://morningstar.se/Funds/Quicktake/Portfolio.aspx?perfid=0P000063G5&programid=0000000000& 

 
36

 http://morningstar.se/Funds/Quicktake/Portfolio.aspx?perfid=0P00000KL8&programid=0000000000& 

Företag: %Andel 

av fond: 

Total SA 7,4% 

BG Group PLC 5,8% 

ConocoPhillips 5,2% 

Suncor Energy, Inc. 5,1% 

Halliburton Company 4,2% 

Företag: %Andel 

av fond: 

Schlumberger, Ltd. 6,2% 

Halliburton Company 5,1% 

Anadarko Petroleum 

Corp. 

5,0% 

National Oilwell 

Varco, Inc. 

4,9% 

Chevron Corporation 4,6% 
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4.2.5  BlackRock Global Funds - World Energy A2 

”Fonden investerar i globala företag som har en betydande 

del av sin verksamhet inom prospektering efter olje- och 

gasfyndigheter, oljefält, produktion och distribution av 

energi. Fonden investerar, ur ett globalt perspektiv, i såväl 

små, medelstora samt stora bolag. Normalt har fonden 40-

60 innehav.”
37

 

 

 

 

 

 

 

4.2.6  ING (L) Invest Energy X Acc  

” Invest Energi aktiefond består av en diversifierad 

portföljd av aktier i stora och över världen väl placerade 

energibolag, med tyngdpunkten inom olja och gas 

branschen. Portföljen har ingen förutbestämd ökning eller 

värde partiskhet och typiskt består på 30 till 40 lager.”
38

 

 

 

 

 

                                                           

37
http://morningstar.se/Funds/Quicktake/Overview.aspx?perfid=0P00000JZX&programid=0000000000 

38
 http://www.ingim.com/EU/Funds/Funds/index.htm 

 
 

Företag: %Andel 

av fond: 

Anadarko Petroleum 

Corp. 

7,0% 

Occidental Petroleum 

Corporation 

5,6% 

ConocoPhillips 4,7% 

Halliburton Company 4,2% 

BP Plc 4,1 % 

Företag: %Andel 

av fond: 

ExxonMobil 

Corporation 

8,4 

Occidental Petroleum 

Corporation 

6,6 

BP Plc 6,0 

Chevron Corporation 5,4 

Royal Dutch Shell 

PLC B 

4,4 
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5. Resultat                                                                                                                                                                               

För att besvara vårt syfte med uppsatsen har vi (med vi 

menas författarna) i undersökningen räknat ut både 

Sharpe och Treynors kvoter för både Miljöfonderna 

samt Energifonderna. Att bara jämföra med 

avkastningen för de olika fonderna ger inte en rättvis 

bild av verkligheten. Därför är det bra att använda sig 

utav mått som kalkylerar med risken, såsom Sharpes 

och Treynors Index gör i analysen av de två olika 

fondvarianterna.  

Att bara se de olika måtten av avkastning, Treynor och 

Sharpe i ett lösryckt sammanhang ger en svår tolkad bild av fonden. För att göra det så lätt 

tolkat som möjligt har vi ställt de olika måtten mot 

varandra och rankat deras olika resultat från första till 

tolfte plats.                                                          

5.1 Resultat Avkastning                                                                                         

Först togs information fram om avkastningen för de olika 

fonderna. Detta har gjorts i kvartalsform för att sedan 

räkna ut en genomsnittlig kvartalsavkastning.
39

 

Resultatet blev negativt för tio av tolv fonder. Det var bara 

en miljöfond och en energifond som fick en positiv 

genomsnittlig kvartalsavkastning under  

perioden fjärde kvartalet 2007 till tredje kvartalet 2010. 

Detta beror främst på den enorma dipp i marknaden som 

skedde under 2008 där våra undersökta miljöfonder 

tappade 57.73% i snitt. För de sex energifonder vi 

undersökt var snittet en nergång med 44.43%.  

                                                           
39

 Se bilaga 1 och 3 

Miljö Företag: Medelav
kastning: 

1. SAM Smart Energy 

Fund B Acc 
0,425% 

2. DnB NOR 

Renewable Energy 
-0,633% 

3. Pictet Clean 

Energy I 
-1.716% 

4. BlackRock Global 

Funds - New 

Energy A2 

-3,683% 

5. GustaviaDavegår
dh Pure New 
Energy 
 

-4.891% 

6. Sarasin New Power 

Acc 
-5,05% 

Energi Företag: Medelavk
astning: 

1. Schroder 

ISF Global 

Energy C 

Acc 

0,875% 

2. INVESCO 

Energy 

Fund C Acc 

-0,808% 

3. BlackRock 

Global 

Funds - 

World 

Energy A2 

-1,15% 

4. BNP 

Paribas L1 

Equity 

Europe 

Energy Acc 

-1,29% 

5. ODIN 
Offshore 

-1,7% 

6. ING (L) 

Invest 

Energy X 

Acc 

-1,708% 
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Detta har medfört att endast två utav tolv fonder vi har undersökt kan uppvisa en positiv 

genomsnittlig kvartalsavkastning under perioden vi undersökt. Avkastningen för 

Energifonderna har i sammanhanget haft en positivare avkastning än miljöfonderna, även om 

fem av sex fonder visat upp en negativ avkastning.  

 

5.2 Resultat Sharpe                                                                                  

                                                      Ranking Sharps Index. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sharpesmåtten ställdes upp störst till minst, med en etikett beroende på om det var en 

energifond (E) eller en miljöfond (M). Samma sak har gjorts när vi rankade Treynors måtten. 

Ju högre Sharpesvärdet var desto bättre är det då ett högre värde medför en högre lutning. Ju 

högre lutning desto större vinst per ökad riskenhet.  

 Företag: Sharp 

Mått: 

Miljö eller 

Energifond 

1. Schroder ISF 

Global Energy C 

Acc 

-

0.0351 

E 

2. SAM Smart Energy 

Fund B Acc 

-

0.0396 

M 

3. DnB NOR 

Renewable Energy 

-

0.0774 

M 

4. INVESCO Energy 

Fund C Acc 

-

0.1035 

E 

5. ODIN Offshore -

0.1123 

E 

6. BNP Paribas L1 

Equity Europe 

Energy Acc 

-0.128 E 

7. Pictet Clean Energy 

I 

-0.132 M 

8. BlackRock Global 

Funds - World 

Energy A2 

-

0.1332 

E 

9. ING (L) Invest 

Energy X Acc 

-0.154 E 

10. BlackRock Global 

Funds 

-0.209 M 

11. GustaviaDavegårdh -0.212 M 

12. Sarasin New Power 

Acc 

-0.264 M 
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Under perioden fjärde kvartalet 2007 till tredje kvartalet 2010 var fyra av de sex fonder med 

störst Sharpes mått energifonder, och de tre fonder med lägst Sharpesmått var miljöfonder.  

Man kan se att det inom denna ranking finns en övervikt för energifonderna jämfört med 

miljöfondera, som har fyra av sina sex fonder på den nedre halvan utav rankingen.   

Att alla fonder här har ett negativt Sharpesmått, beror även det på den dipp i marknaden som 

sker under 2008. Då avkastningen finns med i formeln för både Sharpes och Treynors index 

medför detta att värdena får ett negativt värde. 

 

  5.3 Resultat Treynors 

                                               Ranking Treynors index. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammanställningen utav Treynors index 

har gjorts på samma sätt som vid rankingen utav Sharpes kvoterna. Detta för att på ett enkelt 

sätt kunna se hur de olika fonderna rankats mellan varandra givet deras Treynor mått, men 

även för att enkelt kunna se likheter och skillnader i dem olika värderingsverktygen Sharpes 

och Treynor.  

 Företag: Traynor 

Mått: 

Miljö eller 

Energifond 

1. Schroder ISF 

Global Energy C 

Acc 

-0.804 E 

2. SAM Smart Energy 

Fund B Acc 

-1.422 M 

3. INVESCO Energy 

Fund C Acc 

-2.414 E 

4. BNP Paribas L1 

Equity Europe 

Energy Acc 

-2.608 E 

5. BlackRock Global 

Funds - World 

Energy A2 

-2.724 E 

6. ODIN Offshore -2.728 E 

7. DnB NOR 

Renewable Energy 

-2.747 M 

8. ING (L) Invest 

Energy X Acc 

-3.232 E 

9. Pictet Clean 

Energy I 

-4.454 M 

10. GustaviaDavegårdh -7.486 M 

11. BlackRock Global 

Funds 

-7.9 M 

12. Sarasin New Power 

Acc 

-8.612 M 
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Det intressanta var att se om det skedde några större skillnader i rankingen av fonderna mellan 

Sharpes och Treynors mått, eller om resultatet skulle visa på liktydighet mellan Traynors och 

Sharpes utvärderingsmått. 

Det går att utläsa att det blev ett ännu större glapp mellan energifonderna och miljöfonderna 

med Treynors index som mått. Fem av de sex högst rankade var energifonder, och de fyra 

sämst rankade var miljöfonder.   

 

5.4 Två års Jämförelse                                                        

                                                                                          Miljöfonder: 

När 2008 togs bort från beräkningen 

kunde vi se en skillnad mellan den 

genomsnittliga avkastningen för 

energifonder och miljöfonder som en 

portfölj.  

Utan 2008 som kan anses som ett ovanligt 

börsår med stora förluster på världens 

börser
40

, finns det skillnader i den 

avkastning som sker när 2008 är med i 

beräkningen. Uppställningen som visas i 

tabellerna är beräkningar av avkastningen 

för energifonder och miljöfonder dels med 

och dels utan 2008, d.v.s. en beräkning på 

2 år och en på 3 år. 

                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

                                                           
40

 http://di.se/Templates/Public/Pages/ArticlePrint.aspx?pl=3803__ArticlePageProvider 2010-12-15 

 Företag: Medelav

kastning 

2år: 

Medelav

kastning  

3år: 

1. SAM Smart 

Energy Fund B 

Acc 

7,087% 0,425% 

2. DnB NOR 

Renewable 

Energy 

6.9% -0,633% 

3. Pictet Clean 

Energy I 
4.2% -1.716% 

4. BlackRock Global 

Funds - New 

Energy A2 

0.85% -3,683% 

5. GustaviaDavegår

dh Pure New 

Energy 

 

0.7% -4.891% 

6. Sarasin New 

Power Acc 
0.1125% -5,05% 

Medelav

kastning: 

 3.308 -2.591% 

http://di.se/Templates/Public/Pages/ArticlePrint.aspx?pl=3803__ArticlePageProvider
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Det som framkom är att medelavkastningen ligger närmare varandra för de olika 

fondvarianterna som en portfölj när man tar bort det skakiga året 2008.  

Undersökningen under 3 års avkastning ger en skillnad på 1,627% till energifondernas fördel. 

När samma beräkning gjorts för 2 år blev resultatet 0,8% till energifondernas fördel. 

 

Energifonder: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Företag: Medelavk

astning 

2år: 

Medelavk

astning 

3år: 

1. Schroder ISF 

Global Energy 

C Acc 

7.1375% 0,875% 

2. ODIN Offshore 6.25% -1,7% 

3. BNP Paribas L1 

Equity Europe 

Energy Acc 

3.601% -1,29% 

4. INVESCO 

Energy Fund C 

Acc 

2.937% -0,808% 

5. BlackRock 

Global Funds - 

World Energy 

A2 

2.612% -1,15% 

6. ING (L) Invest 

Energy X Acc 
2.112% -1,708% 

Medelav

kastning: 

 4.108% -0.9635% 
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5.5 Portfölj Jämförelse 

För att få en klarare bild av fonderna som en enhet, och för att få en mer viktad jämförelse 

satte vi ihop de 6 fonderna i varje slag till 2 portföljer.  På detta sätt får man en mer effektiv 

syn på siffrorna bakom rankingen. Rankingen kan lätt luras genom att bara se till 

rangordningen 1-12, istället för att titta på siffrorna som skiljer dem åt. När alla dessa sätts 

ihop till ett medeltal är det lättare att se skillnaden mellan energi och miljöfonder, vilket var 

syftet med denna uppsats. 

Det som framgår av denna sammanställning är att Energifonderna har ett övertag på 

miljöfonderna på alla plan. Avkastningen är här, som framgått tidigare i detta avsnitt, 1,627% 

högre för energifonderna kontra miljöfonderna.  

Snitt Sharpe måttet för energifonderna är även här bättre än för miljöfonden.  Tittar man 

sedan på Treynors index så är skillnaden väldigt stor mellan de båda fondalternativen.  -5,221 

för Miljöfonderna medan energifonderna har ett Treynor tal på -2,048 

Jämnförelse Miljö och energi portfölj 3år. 

Mått: Miljöfonder Energifonder 

Beta: 0.85 1,167 

Standardavikelse: 29.86% 25.83% 

Avkastning: -2.591% -0.9635% 

Sharpe: -0.149 -0.109 

Treynor: -5.221 -2.048 
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6. Slutsatser 

6.1 Jämförelse standardavvikelse och beta 

Sett över perioden vi har 

undersökt har energifondernas 

resultat varit bättre än 

miljöfonderna. Standardavvikelsen har varit lägre och medelavkastningen har varit bättre. Det 

ger en säkrare investering för spararen. Det faktum att världen varit och är i en lågkonjunktur 

förmodas bidra till att sparare och investerare söker sig till säkrare investeringar, som i denna 

jämförelse visade sig vara energifonderna. Den högre standardavvikelsen ger att miljöfonden 

kan ge en högre avkastning men också med en högre risk. Då även energifonderna haft en 

högre medelavkastning under perioden ger detta att energifonderna varit en säkrare 

investering under denna period, då den givit högre avkastning till en lägre standardavvikelse. 

Att betavärdet är högre för energifonderna kan bero på att det handlats mer i dessa fonder 

jämfört med snittet i marknaden och på så sätt har ett beta värde över 1. Detta värde borde 

annars vara lägre än miljöfondernas. 

6.2 Jämförelse Sharpe och Treynor 

Index talen talar här sitt tydliga språk. Både Treynors och 

Sharpes index visar att energifonderna ger bättre utdelning 

per riskenhet jämfört med miljöfonderna. Sharpe som visar 

den totala risken för fonden ger förmodligen den mest korrekta informationen visar att 

förlusten är klart mindre för energifonden än miljöfonden. Treynors index visar här på en stor 

skillnad mellan de två alternativen. Treynors visar som mått hur det gått relaterat till 

marknadsrisken, så här ser vi hur de olika fonderna presterat mot denna. Genom det resultat vi 

då fått i undersökningen kan vi konstatera att energifonderna överpresterat miljöfonderna. 

Slutsatser som kan dras av detta är givetvis att under den tidsperiod som vi har tittat på (4.e 

kvartalet 2007-3:e kvartalet 2010) var energifonder ett bättre val jämfört med miljöfonderna. 

 

 

 

 Standardavvikelse Beta Medelavkastning 

Energifonder 25,83 % 1,167 – 0,9635 

Miljöfonder 29,86 % 0,85 – 2,591 

 Sharpe Treynor 

Miljöfond – 0,149 – 5,221 

Energifond – 0,109 – 2,048 
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6.3 Framtida utveckling 

Slutsatser angående hur fonderna kommer att utveckla sig i framtiden är däremot en helt 

annan sak, och mycket svårare att förutspå. Att ett fondalternativ gått bättre än ett annat under 

en tidsperiod behöver inte betyda att det kommer gå bättre i framtiden. Det råder ingen tvekan 

om att energifonderna är de bästa ekonomiska investeringsobjektet under den tidperiod som 

denna undersökning gjorts. Index visar på en fördelaktigare utdelning vad gäller lönsamheten 

relaterat till risken.  

Miljöfonderna får fortsätta att betraktas som fonder man köper med hjärtat. Det finns dock 

ljuspunkter för de gröna fonderna. SAM Smart energy lyckades nå en topp placering i båda 

indexmätningarna, så med rätt investeringsportfölj gick det att få ett bättre utfall än 

energifonderna vi tittat på. Men som viktade portföljer så är energifonderna det bättre valet. 

 Med tanke på att miljösatsningar som företeelser börjar komma ur startgroparna finns det 

kanske i ett längre perspektiv en möjlighet att de miljövänliga fonderna även blir de mest 

lönsamma. Ett möjligt scenario är att miljöfonderna kan vara en stark framtida marknad. Den 

högre standardavvikelsen visar att det finns potential att gå upp mycket, även om det också 

har en negativ potential. Då världens börser har varit skakiga under ett par år kan även det ha 

bidragit till att energifonderna har presterat bättre under denna period. I tider av finansiella 

kriser väljer ofta placerare tryggare alternativ. I vår undersökning känns givetvis olja som en 

mer traditionell energilösning och det säkrare valet jämfört med ny och i vissa fall oprövad 

energi.  

När världens finanser kommer in i en stabilare tillväxt takt och börserna ser mer normala ut är 

det inte helt omöjligt att miljöfonderna kommer att bli en vinnare på marknaden över 

energifonder. I stabilare tider tittar investerarna ofta efter nya marknader att förädla sina 

pengar, och detta kan mycket väl bli miljöfonder. Oljan kommer inte att räcka för evigt och 

jordens energibehov måste täckas på något sätt.  
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När avkastningen jämfördes på två år hade energifonderna en medelavkastning på 4,1 % 

medan miljöfonderna hade en medelavkastning på 3,3 %. När 2008 tas bort ur 

undersökningen, och man ser på en positivare marknad har skillnaderna mellan de båda 

investerings alternativen minskat till från ca 1,6 % till 0,8 %. Detta skulle kunna ses som ett 

tecken på att miljöfonder kan vara en framtida marknad, och vid ett positivare börsklimat gå 

om energifonderna. Att dra sådana slutsatser utav den undersökning vi har presenterat i denna 

uppsats är mycket svårt, men detta kan vara ett intressant uppslag för framtida 

undersökningar. 

Slutligen för att besvara syftet med vår uppsats ” Vårt syfte med uppsatsen är att undersöka 

om det ur en ekonomisk synvinkel är bättre att engagera sig i miljöfonder eller 

energifonder?”, är slutsatsen den att energifonderna var det bättre alternativet för investerare 

under den perioden vi undersökt, och som ligger väldigt nära i tiden. Vill man skapa en 

grönare värld och få avkastning så var inte finansmarknaden svaret under denna period. 
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Bilagor 

Tabell 1.  Avkastning Miljöfonder 

 

 

 

Tidpunkt: %-

Avkastning 

     

 SAM Smart 

Energy Fund 

B Acc 

BlackRock 

Global 

Funds - 

New 

Energy A2 

GustaviaDavegårdh 

Pure New Energy 

 

Pictet 

Clean 

Energy I 

Sarasin 

New 

Power 

Acc 

DnB NOR 

Renewable 

Energy 

Kvartal  4 2007 

 

13,9% 16,7% 3,8% 15,6% 9,4% 19,6% 

Kvartal  1 2008 -28,6% -21,0% -24,3% -23,1% -19,2% -24,2% 

Kvartal  2 2008 17,1% 6,9% 8,1% 7,4% 3,8% 10,4% 

Kvartal  3 2008 -11,8% -19,1% -20,8% -18,0% -18,4% -24,1% 

Kvartal  4 2008 -28,3% -17,8% -27,3% -21,5% -27,7% -24,9% 

Kvartal  1 2009 -4,3% -5,8% -6,2% -3,2% -7,6% 3,1% 

Kvartal  2 2009 41,0% 16,2% 27,5% 26,6% 19,2% 37,3% 

Kvartal  3 2009 4,1% -3,1% 2,9% 2,7% 0,8% 7,7% 

Kvartal  4 2009 17,8% 2,9% 4,4% 6,4% 0,3% 1,1% 

Kvartal  1 2010 -7,2% -8,8% -10,3% -4,6% -7,0% -3,1% 

Kvartal  2 2010 -13,6% -6,7% -14,3% -5,8% -10,4% -8,7% 

Kvartal  3 2010 5,0% -4,6% -2,2% -4,1% -3,8% -1,8% 

Medelavkastning: 0,425% -3,683% -4.891% -1.716% -5,05% -0,633% 



Linus Karlsson 840918-0315  
Patrik Lennartsson 701030-0197 
 

34 
 

 

Tabell 2.  Ranking Avkastning Miljöfonder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Företag: Medelavkastning: 

1. SAM Smart Energy 

Fund B Acc 
0,425% 

2. DnB NOR 

Renewable Energy 
-0,633% 

3. Pictet Clean Energy 

I 
-1.716% 

4. BlackRock Global 

Funds - New Energy 

A2 

-3,683% 

5. GustaviaDavegårdh 

Pure New Energy 

 

-4.891% 

6. Sarasin New Power 

Acc 
-5,05% 
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Tabell 3.  Avkastning Energifonder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidpunkt Avkastning  

% 

Avkastnin

g  % 

Avkastnin

g  % 

Avkastnin

g  % 

Avkastnin

g  % 

Avkast

ning  % 

 BNP Paribas 

L1 Equity 

Europe 

Energy Acc 

 

Schroder 

ISF Global 

Energy C 

Acc 

ODIN 

Offshore  

INVESCO 

Energy 

Fund C 

Acc 

BlackRock 

Global 

Funds - 

World 

Energy A2 

ING (L) 

Invest 

Energy 

X Acc 

Kvartal  4 

2007 

3,9 11,3 4,0 9,7 6,4 5,8 

Kvartal  1 

2008 

-15,2 -9,2                -15,6 -12,3                  -16,0 -16,4               

Kvartal  2 

2008 

14,7 20,7 15,0 28,1                   18,6                 22,4 

Kvartal  3 

2008 

-25,0 -25,0 -31,5 -28,2                    -24,5            -21,8                

Kvartal  4 

2008 

-18,8 -33,1 -38,3 -20,8  -12,8 -21,6 

Kvartal  1 

2009 

7,21 16,7 6,2                    2,5                     -0,1 0,1 

Kvartal  2 

2009 

7,5 16,7                27,2              11,7                      13,1                13,2                      

Kvartal  3 

2009 

3,7 7,5                  8,9                4,1                        -1,0               1,1                   

Kvartal  4 

2009 

9,8 10,0 11,9 7,6 10,0 7,0 

Kvartal  1 

2010 

1,2 0,7 3,8                   -1,9                    0,9 -1,2               

Kvartal  2 

2010 

-13,4 -4,9 -17,1              -9,1                      -8,2               -10,0                     

Kvartal  3 

2010 

8,9 -0,9 5,1 -1,1 -0,2 0,9           

Medelavkast

ning 

-1,29 0,875 -1,7 -0,808 -1,15 -1,708 
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Tabell 4.  Ranking Avkastning Energifonder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Företag: Medelavkastning: 

1. Schroder ISF 

Global Energy C 

Acc 

0,875 

2. INVESCO Energy 

Fund C Acc 
-0,808 

3. BlackRock Global 

Funds - World 

Energy A2 

-1,15 

4. BNP Paribas L1 

Equity Europe 

Energy Acc 

-1,29 

5. ODIN Offshore -1,7 

6. ING (L) Invest 

Energy X Acc 
-1,708 
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Tabell 5.  Måttangivelser 

Företag: Standardavikelse: Beta: Sharps 

Mått: 

Treynor  

Mått: 

Miljöfonder:     

SAM Smart Energy 

Fund B Acc 

35,86% 1.0   -0.0396 -1.422 

BlackRock Global 

Funds 

26,41% 0,7   -0.209 -7.9 

GustaviaDavegårdh 31,74%   0.9   -0.212 -7.486 

Pictet Clean Energy 

I 

27,04% 0,8   -0.132 -4.454 

Sarasin New Power 

Acc 

26,11% 0,8   -0.264 -8.612 

DnB NOR 

Renewable Energy 

32,03% 0,9    -0.0774 -2.747 

Energifonder:     

ODIN Offshore 31,59% 1,3 -0.1123 -2.728 

BNP Paribas L1 

Equity Europe 

Energy Acc 

24,44% 1.2 -0.128 -2.608 

Schroder ISF 

Global Energy C 

Acc 

27,67% 1.2 -0.0351 -0.804 

INVESCO Energy 

Fund C Acc 

25,65% 

 

1.1   -0.1035 -2.414 

BlackRock Global 

Funds - World 

Energy A2 

22,49% 

 

1.1   -0.1332 -2.724 

ING (L) Invest 

Energy X Acc 

23.10% 1.1   -0.154 -3.232 
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Tabell 6.  Ranking Sharps Index 

 Företag: Sharp Mått: Miljö eller 

Energifond 

1. Schroder ISF 

Global Energy C 

Acc 

-0.0351 E 

2. SAM Smart Energy 

Fund B Acc 

-0.0396 M 

3. DnB NOR 

Renewable Energy 

-0.0774 M 

4. INVESCO Energy 

Fund C Acc 

-0.1035 E 

5. ODIN Offshore -0.1123 E 

6. BNP Paribas L1 

Equity Europe 

Energy Acc 

-0.128 E 

7. Pictet Clean 

Energy I 

-0.132 M 

8. BlackRock Global 

Funds - World 

Energy A2 

-0.1332 E 

9. ING (L) Invest 

Energy X Acc 

-0.154 E 

10. BlackRock Global 

Funds 

-0.209 M 

11. GustaviaDavegårdh -0.212 M 

12. Sarasin New Power 

Acc 

-0.264 M 
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Tabell 7.  Ranking Traynors Index. 

 Företag: Traynor Mått: Miljö eller 

Energifond 

1. Schroder ISF 

Global Energy C 

Acc 

-0.804 E 

2. SAM Smart Energy 

Fund B Acc 

-1.422 M 

3. INVESCO Energy 

Fund C Acc 

-2.414 E 

4. BNP Paribas L1 

Equity Europe 

Energy Acc 

-2.608 E 

5. BlackRock Global 

Funds - World 

Energy A2 

-2.724 E 

6. ODIN Offshore -2.728 E 

7. DnB NOR 

Renewable Energy 

-2.747 M 

8. ING (L) Invest 

Energy X Acc 

-3.232 E 

9. Pictet Clean 

Energy I 

-4.454 M 

10. GustaviaDavegårdh -7.486 M 

11. BlackRock Global 

Funds 

-7.9 M 

12. Sarasin New Power 

Acc 

-8.612 M 

 

 

 



Linus Karlsson 840918-0315  
Patrik Lennartsson 701030-0197 
 

40 
 

Tabell 8.  Tremånaders statsskuldsväxel. 

3 månaders statskuldväxel Riskfri avkastning 

2007 Kvartal 4 3,9702 

2008 Kvartal 1 4,1835 

2008 Kvartal 2 4,1362 

2008 Kvartal 3 4,4082 

2008 Kvartal 4 2,9365 

2009 Kvartal 1 0,8497 

2009 Kvartal 2 0,3885 

2009 Kvartal 3 0,1648 

2009 Kvartal 4 0,175 

2010 Kvartal 1 0,217 

2010 Kvartal 2 0,2801 

2010 Kvartal 3 0,452 

Medelvärde 1,847 

 

 

   

 

 

 


