
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ämne: 

Branschfonders risk och avkastning 

– Hur påverkar konjunkturcykeln? 

 

Södertörns högskola | Institutionen för ekonomi och företagande 

Kandidatuppsats 15 hp | Finansiering | Vårterminen 2012 

 

Av: Denise Svahn & Stephanie Svahn 

Handledare: Åke Bertilsson 

 

 



2 

 

Sammanfattning 
 

Handledare: Åke Bertilsson 

Författare: Denise Svahn & Stephanie Svahn 

Titel: Branschfonders risk och avkastning – Hur påverkar konjunkturcykeln? 

 

Bakgrund: Aktiefonder har blivit ett allt mer populärt sätt att placera sina tillgångar och efter 

finanskrisen 2008 fanns det en synlig linje att vissa branscher klarade sig bättre än andra. Just 

därför kan man dra nytta av att placera sina tillgångar i branschfonder utifrån branschernas 

specifika sektorer.  

 

Problem: Hur stor påverkan har risken på avkastningen avseende aktiefonder i branscher som 

är konjunkturkänsliga respektive okänsliga? 

 

Syfte: Klargöra om aktiefonders risk har någon påverkan på avkastningen beroende på vart 

konjunkturcykeln befinner sig samt om det finns några skillnader beroende på om fonden 

befinner sig i en konjunkturkänslig bransch eller inte. Undersökningen riktar sig till 

privatsparare för att få en djupare förståelse för vad branschfonder är och vilka variabler som 

måste tas i beaktande vid investering.  

 

Metod: Undersökningen kommer att baseras från en deduktiv ansats då den grundar sig i 

befintliga teorier som analysunderlag. Datainsamlingen till undersökningen har skett genom 

primärdata och sekundärdata. Undersökningen behandlar även kvalitativ och kvantitativ data, 

detta i form av intervjuer och statistik. För att bedöma om det finns något samband mellan 

risk och avkastning har en linjär regressionsanalys utformats.  

 

Slutsats: Studien visar på att det finns ett samband mellan risk och avkastning avseende 

branschfonder men att det inte är ett signifikant samband. Att investera i branschfonder är 

ingen långsiktig investering utan man bör särskilja branscher som är konjunkturkänsliga 

respektive inte konjunkturkänsliga och därmed investera över olika cykler.  
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Abstract 

 

Tutor: Åke Bertilsson 

Authors: Denise Svahn & Stephanie Svahn 

Title: Sector funds risk and return – Does economic situation have any affects? 

 

Background: Funds have become a more popular way for investments. After the financial 

crisis in 2008 there was some sectors that shown a better results than other depending if the 

sector was affected by the economic situation or not. Therefore can investments in sector 

funds be a good way to get a high return, but it also has a high risk.  

 

Problem: Has the risk any impact on the return considered funds in sectors that is affected by 

the economic situation relatively to sectors that isn’t affected by the situation in the economy?  

 

Purpose: Determine whether sector funds risk has any impact on the return. Also if there are 

any differences between sectors depending if they are affected by the economic situation or 

not. The study target is private investors who want a deeper understanding for sector funds 

regarding the different variables you have to consider before an investment.  

 

Method: The study is based on a deductive approach and ponders in current theories. 

Different methods have been used with both primary and secondary data. The qualitative data 

is based on interviews and the quantitative data is based on statistics. To estimate if there is 

any connection regarding risk and return a regression analysis has been formed.  

 

Conclusion: The study shows that there is a connection between risk and return for sector 

funds, but that the connection is not significant. Investing in sector funds is not a long term 

investment, but one should distinguish between sectors that are cyclically sensitive and 

sectors that are not sensitive cyclically and therefore investing over various economic cycles. 
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1. Inledning 
 

Detta avsnitt beaktar bakgrunden till studien samt problem och vilka avgränsningar 

undersökningen har tagit hänsyn till.  

 

 

 

Efter den stora finanskrisen 2008 har det varit många diskussioner om avkastningen på aktier 

och aktiefonder. Det var många bolag och banker som gick i konkurs och en synlig linje 

visade att det var vissa branscher som klarade sig bättre än andra. Att en konjunkturcykel har 

effekter på avkastningen är ingen nyhet, men hur stor påverkan har konjunkturen egentligen? 

Finns det skillnader mellan branscher och har det någon betydelse om aktiefonden har en hög- 

eller låg risk?
1
 

1.1 Problembakgrund 

Aktiefonder har på senaste tiden blivit ett allt mer populärt sätt att placera sina tillgångar. 

Detta främst för att det är ett enkelt och bekvämt sätt att få tillgång till en diversifierad 

fondportfölj. Sparande görs i olika former varav aktier tillhör en av de centralaste grupperna. I 

Sverige utgörs den största delen av sparandet inom hushållssektorn och det är även där den 

största finansiella nettoförmögenheten finns. Man brukar säga att aktiemarknaden är 

företagens motsvarighet till elitserien. Med detta menas att företagen måste anpassa sig för att 

kunna klara ny konkurrens och utveckla sina produkter och tjänster. Detta ger ett behov av 

nytt kapital och då kan börsnotering vara ett bra val, men det leder också till att företaget 

måste konkurrera om kapitalet som finns att tillgå och göra sig attraktiv på aktiemarknaden.
2
  

 

Branschfonder innehåller generella egenskaper som investerarna kan dra nytta av då de 

placeras inom specifika sektorer. På grund av att fonderna endast riktar in sig på en särskild 

bransch kan dock risken bli högre i jämförelse med andra fonder eftersom en global 

förändring kan ändra förutsättningen för alla aktier inom fonden.  Studien ska undersöka 

ämnet närmare och se hur stor påverkan konjunkturcykeln har på avkastningen avseende hög- 

och låg risk fonder i branscher som inte är konjunkturkänsliga respektive branscher som är 

konjunkturkänsliga
3
.  

 

                                                 
1
 Aktie och fond handboken, Björn Wilke. Aktiespararna kunskap 2010. 

2
 Ibid 

3
 Finansiell ekonomi i praktiken, Lars Gavelin och Erik Sjöberg, Upplaga 1:1, Pozkal 2007 
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Figur 1, Barometerindikatorn.
4
 

 

I Figur 1 visas ett diagram över konjunkturläget från år 2004-2011. Ett normalt 

konjunkturläge är 100 och därmed kan vi se att Sverige befann sig i en högkonjunktur år 

2004-2006 och att det därefter blev en kraftig konjunkturnedgång när den globala 

finanaskrisen nådde Europa under 2008.  

 

Under åren 2004-2006 var det en högkonjunktur i världen och bolag på global nivå gjorde 

stora vinster både på mikro- och makronivå. Bankerna gjorde rekordvinster, vilket gjorde att 

många började låna ut till mindre handelskraftiga målgrupper via så kallade subprime-lån. 

Detta gjorde att konsumtionen fick ett uppsving och fler började spara och investera i aktier 

och fonder samtidigt som arbetslösheten var otroligt låg.
5
 Under högkonjunkturen 2004-2006 

var det många nationalekonomer som förutspådde att tillväxten skulle fortsätta vara stark i 

många år framöver och effekterna av en global kris fanns inte med i framtidskalkylerna. 2006 

började högkonjunkturen avta och räntorna började stiga.
6
 2008 började dock den omtalade 

finanskrisen ta fart med en början av kreditförluster på den amerikanska bolånemarknaden 

eftersom det var många som inte hade råd att betala tillbaka sina subprime-lån. Det dröjde inte 

länge innan det spred sig till den yttre världen då många företag hade investerat i värdepapper 

med subprime-lånen som säkerhet.
7
 När sedan en av de största investmentbankerna, Lehman 

Brothers, gick i konkurs generade det i en dominoeffekt för de övriga bankerna och 

                                                 
4
 http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Ekonomi/Tillvaxt/Konjunkturen---

Barometerindikatorn/?from3925=2004&to3925=2011 (2012-03-16) 
5
 http://news.bbc.co.uk/2/hi/7073131.stm (2012-05-20) 

6
 http://www.privataaffarer.se/kronika/goda-tider-de-narmaste-aren-26941 (2012-04-19) 

7
 http://www.riksbank.se/sv/Press-och-publicerat/Tal/2008/Nyberg-Finanskrisen/ 
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förtroendet för aktörerna på marknaden sjönk och krisen blev därmed kritisk.
8
 Under denna 

period utvecklades aktier och fonder olika, men det visade en tydlig gemensam linje; att de 

utvecklades negativt. Det visades dock att vissa branscher klarade sig bättre än andra, även 

fast att lågkonjunkturen påverkade alla globala finansiella instrument. 
9
 

1.2 Problemformulering 

Hur stor påverkan har risken på avkastningen avseende aktiefonder i branscher som är 

konjunkturkänsliga respektive okänsliga? 

1.3 Syfte 

Syftet med undersökningen är att klargöra ifall aktiefonders risk har någon påverkan på 

avkastningen beroende på vart konjunkturcykeln befinner sig. Samt om det finns några 

skillnader beroende på om fonden befinner sig i en konjunkturkänslig bransch eller inte. 

Undersökningen riktar sig till privatsparare för att få en djupare förståelse för vad 

branschfonder är och vilka variabler som måste tas i beaktande vid investering.  

1.4 Avgränsningar 

Undersökningen berör aktiefonder inom både den svenska och globala marknaden samt 

sträcker sig under en åtta års period mellan 2004-2011. Detta för att beröra både när världen 

har befunnit sig i en högkonjunktur respektive en lågkonjunktur. Undersökningen är 

begränsad till fyra olika branscher; läkemedels-, energi-, råvaru- och finansbranschen. Detta 

eftersom forskning har visat att läkemedels- och energibranschen påverkas i liten grad av 

konjunkturnedgångar/uppgångar medan råvaru- och finansbranschen är kända för att vara 

konjunkturkänsliga.
10

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8
 http://www.regeringen.se/sb/d/15334/a/179329 

9
 Ibid 

10
 ”Utnyttja trenderna – välj rätt branschfond”, Reza Rouzbehani, Aktiespararen nr 9, 2006 
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1.5 Disposition 
Nedan presenteras undersökningens disposition samt en kortfattad beskrivning: 

 

Datainsamling och metod 

Detta avsnitt beaktar tillvägagångssätt och hur undersökningen metodmässigt har genomförts. 

 

Teoretisk referensram 

Detta avsnitt avser vilka teorier och modeller som ligger som grund för undersökningen. 

 

Empiri 

Detta avsnitt visar resultatet av undersökningen avseende branschfonders risk och avkastning. 

 

Analys 

Detta avsnitt analyserar resultatet avseende branschfonders risk och avkastning. 

 

Diskussion 

Detta avsnitt diskuterar analysen och resultatet av undersökningen samt förslag för vidare 

studier och metodkritik.  

 

Slutsats 

Detta avsnitt presenterar vilka slutsatser som dragits utifrån undersökningen gällande 

branschfonder och dess risk och avkastning.  
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2. Datainsamling och metod 

 

Detta avsnitt avser hur undersökningen metodmässigt genomförts. Avsnittet beaktar 

tillvägagångssätt, val av urval samt källkritik. 

 

 

Undersökningen kommer att baseras från en deduktiv ansats då den grundar sig i befintliga 

teorier som analysunderlag. Datainsamlingen till undersökningen har skett genom primärdata 

och sekundärdata. Sekundärdata som ligger till grund för studien är tagna från både 

litteraturkällor, Internetkällor och artiklar. Primärdata för undersökningen kommer att uppnås 

via intervjuer och dialog med personer som är väl insatta i ämnet. Undersökningen behandlar 

även kvalitativ och kvantitativ data, detta i form av intervjuer och statistik. 

 

För att bedöma om det finns något samband mellan risk och avkastning har en linjär 

regressionsanalys utformats där risk är den beroende variabeln och avkastning den oberoende. 

För att kontrollera om detta är korrekt, kommer även ett signifikanstest att utformas. 

Signifikanstestet kommer att använda sig av en signifikansnivå på 95 % för att få ett så 

rättvist resultat som möjligt.  

2.1 Urval 

Urvalet av aktiefonderna är baserat på ett bekvämlighetsurval. Totalt har sexton aktiefonder 

valts ut, varav fyra stycken fonder från varje bransch som studien valt att studera. Riskmåttet i 

undersökningen är standardavvikelse, detta på grund av att aktiefonderna inte endast är 

placerade i Sverige och därmed inte påverkas av regionens risk på marknaden. Val av 

tidsperspektiv har valts baserat på att beakta både hög- och lågkonjunktur, därav har 

tidsintervallet 2004-2011 valts.  

 

Avkastningen för de utvalda aktiefonderna ska mätas för varje år i tidsintervallet och 

analyseras samt jämföras med varandra. Data avseende aktiefondernas avkastning har tagits 

från morningstar.se via ansökan om historiska uppgifter.  
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2.2 Reliabilitet  

Reliabiliteten för denna undersökning är hög då studiens empiri är jämförbar med tidigare 

forskning inom ämnet. Den beräknade risk samt avkastningen är hämtade från Morningstar 

som är en av världens största oberoende utgivare av fondinformation
11

.  

2.3 Validitet  

Det föreligger en hög validitet då undersökingens data överensstämmer med verkligheten. Det 

kan ses som en nackdel att endast sexton branschfonder har tagits i beaktande i denna 

undersökning, vilket kan ses som ett smalt urval i jämförelse med det totala antalet 

branschfonder. Undersökningen baseras på ett bekvämlighetsurval där fonderna slumpmässigt 

har valt ut och därmed anses undersökningen ändå ha en hög validitet eftersom studiens syfte 

inte är att undersöka det totala antalet branschfonders risk och avkastning. 

2.4 Källkritik 

Källorna som ligger till grund för denna undersökning anses vara trovärdiga, väsentliga och 

tillbörliga för studiens syfte. Alla källor är även tidsmässigt aktuella för undersökningen. Det 

finns en variation gällande källorna då det förekommer både eletroniska samt skriftliga källor. 

Tillförlitligheten till de använda källorna är hög då de är skriva av väletablerade författare och 

även används av andra forskare.  

2.5 Metodkritik 

Tidsspannet som denna studie beaktar innefattar en djup lågkonjunktur och om det istället 

undersökts ett tidsintervall med två eller tre hög- samt lågkonjunkturer hade det kanske blivit 

ett annat resultat.  

 

Vad som kan ha påverkat resultatet kan vara att studiens använt sig av en 95 % 

signifikansnivå. Om studien istället använt sig av en 99 % och jämfört med denna studie 

kanske det hade resulterat i ett annat resultat. För vidare studier kan detta tas i åtanke för att få 

ett mer trovärdigt resultat.  

 

En annan aspekt som måste beaktas är att studien begrundar sig på ett bekvämlighetsurval på 

endast sexton fonder. Om studien hade haft en längre tidsperiod hade man kunnat utforma en 

utförligare studie som beaktar samtliga branschfonder som finns på börsen för att få ett mer 

rättvist resultat. 

                                                 
11

 Morningsstar.se (2011-04-18) 
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3. Teoretisk referensram 

 

Detta avsnitt beaktar de teorier och tidigare forskning som ligger till grund för 

undersökningen. 

 

3.1 Aktiefonder  

En fond består av fondpapper och andra finansiella instrument och ägs av dem som tillskjutit 

kapital, spararna. Däremot hanteras inte fonden av ägarna utan av ett fondbolag som i sin tur 

tar alla placeringsbeslut och sköter all administration runt fonden. För att kunna bedriva ett 

fondbolag i Sverige måste man ha tillstånd av finansinspektionen och det är även dem som 

övervakar fonderna och bolaget, så att allt går skäligt till. Det finns exempelvis krav på vilken 

riskspridning som fonder måste ha för att skydda spararna från kraftiga förändringar i värde. 

Givetvis kan det ske förändringar i värde men det får inte vara ett resultat av att fondbolaget 

har agerat oriktigt och tagit högre risker än vad som utlovats. Kravet på riskspridning är att en 

fonds tillgångar endast får bestå av högst 5 % i ett och samma värdepapper. Skillnaderna på 

aktier och fonder är att andelarna i en fond är lika stora och medför lika rätt till den egendom 

som finns i fonden, det finns inte något gensvar på exempelvis preferensaktier. I fonder har 

man även lägre risk på grund av riskspridningen mellan olika aktier, vilket ger en lägre risk än 

den genomsnittliga vägda risken av aktierna
12

.  

 

Ett företags grundidé är att bedriva en lönsam verksamhet. Vinsterna som ett företag gör 

behövs både för att driva företaget vidare men också för att ge avkastning till dem som 

investerat kapital i företaget, aktieägarna. Företag behöver, oavsett vilket konjunkturläge vi 

befinner oss i, finansiera sin verksamhet. Det är inte alltid som interna medel räcker utan man 

måste då söka efter externt kapital. Det finns även en risk förknippad med aktieplaceringar, 

dessa risker kan exempelvis vara att värdet på aktien kan sjunka eller bli helt värdelös. Skulle 

det inte finnas någon risk med aktier skulle priset och värdet på aktierna vara betydligt högre. 

Därför bör man hantera dessa risker på ett sätt som ändå kan ge en bra avkastning samtidigt 

som risknivån ligger på en acceptabel nivå. Dock är det inte endast vad som försiggår inom ett 

företag som påverkar vad som händer på aktiemarknaden och aktiekursen. Det finns även 

                                                 
12

 Finansiell ekonomi i praktiken, Lars Gavelin och Erik Sjöberg, Upplaga 1:1, Pozkal 2007 
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faktorer som företaget inte kan påverka som inverkar förändringar. Det kan exempelvis vara 

konjunkturläget, ränteläget eller valutaförändringar
13

.  

3.1.1 Branschfonder 

Det finns flertalet varierande fonder med vissa generella egenskaper som investerarna kan dra 

nytta av. Det finns bland annat obligationsfonder, regionfonder, globalfonder, branschfonder. 

Branschfonder är fonder som placeras inom specifika sektorer och inom branschfonder anses 

risken vara högre i jämförelse med andra fonder, detta på grund av dess smala inriktning. 

Detta varierar dock beroende på vilken bransch det är, då vissa branscher är mer 

konjunkturkänsliga än andra
14

. Det är vanligt att man placerar i branschfonder under kortare 

perioder för att kunna dra nytta av den positiva utveckling som kan tillkomma i olika 

konjunkturfaser. Detta då olika branscher utvecklas olika beroende på vart vi befinner oss i 

konjunkturcykeln. Branschfonder som inriktar sig på branscher med hög tillväxt eller inom en 

smal sektor har benägenhet att vara mer volatila. De flesta branschfonder påverkas av 

cyklerna i ekonomin och man ska därför fastställa var i konjunkturcykeln ekonomin befinner 

sig innan man bestämmer sig för vilken bransch som är lämplig att investera i för tillfället. De 

som investerar i branschfonder har tre olika drag gemensamt: de önskar att få en avkastning 

som är högre än den breda marknaden, de är beredda på att ta en högre risk för att uppnå hög 

avkastning samt de har en bred investeringsportfölj. 
15

 

3.2 Risk och avkastning 

För att kunna analysera en aktiefonds framtid måste man se över vad den har för risk och 

avkastning. Med avkastning menar man genomsnittet av de framtida förväntade utfallen som 

aktieportföljen kommer att ha och med risk menas vilken sannolik avvikelse portföljen kan ha 

från det förväntade utfallet. Om man har en avkastning som är normalfördelad kan man även 

med standardavvikelsen jämföra avkastningen med risken och urskilja om det finns något 

samband
16

.  

3.3 Standardavvikelse 

En portföljs risk är beroende av korrelationen mellan aktierna inom portföljen. Däremot beror 

inte den förväntade avkastningen på vilken korrelation som portföljen har utan man måste 

                                                 
13

 Finansiell ekonomi i praktiken, Lars Gavelin och Erik Sjöberg, Upplaga 1:1, Pozkal 2007 
14

 Aktie och fond handboken, Björn Wilke. Aktiespararna kunskap 2010. 
15

 ”Utnyttja trenderna – välj rätt branschfond”, Reza Rouzbehani, Aktiespararen nr 9, 2006 
16

 Finansiell ekonomi i praktiken, Lars Gavelin och Erik Sjöberg, Upplaga 1:1, Pozkal 2007 
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även se över vilken standardavvikelse den har för att se ett samband. Då kan man se att desto 

lägre korrelation en portfölj har desto lägre risk har den.  

 

Nedan formel visar hur man räknar ut variansen med två eller fler aktier. För att få fram 

standardavvikelsen för portföljen tar man kvadratroten ur variansen.  

 

  
      

     
        

     
                              

 

Ur denna formel kan det även utläsas att en portföljs risk beror på portföljens sammansättning 

(X1 och X2), vad aktierna har för risk (σ1 och σ2) samt korrelationen mellan aktierna (ρ).
17

 

 

Genom standardavvikelsen delar man in fonderna i olika riskklasser beroende på vilken risk 

de har. 

 

Figur 2, standardavvikelse. 18 

 

3.4 Sharpekvot 

Sharpekvoten är ett mått på riskjusterad avkastning. Resultatet av Sharpekvoten är hur mycket 

meravkastning aktiefonden erhållit i jämförelse med den totala risken man tagit. Sharpekvoten 

är därför ett bra mått för att kunna bedöma hur en enskild portfölj har utvecklats. Ju högre 

Sharpekvot desto bättre fungerar utbytet mellan risk och avkastning. En kvot mellan 0,1-0,2 

anses vara normalt och en kvot mellan 0,2-0,3 är riktigt bra, då har fonden en hög avkastning 

till en låg risk. Sharpekvoten är det äldsta och populäraste måttet när man utvärderar fonder.  

 

 

 

                                                 
17

 Finansiell ekonomi i praktiken, Lars Gavelin och Erik Sjöberg, Upplaga 1:1, Pozkal 2007 
18

 http://www.pensionsmyndigheten.se/VadArRisk.html (2012-05-07) 
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Beräkningsformel för Sharpekvoten är: 

 

    
        

  
 

 

Ovan visar att Sharpekvoten jämför överavkastningen och den riskfria avkastningen och 

dividerar sedan med standardavvikelsen, den totala risken.
19

 

3.5 Avkastning 

Det finns olika värderingsmodeller för att fastställa ett rimligt värde för en viss aktie och i 

denna undersökning beaktas avkastningen som analysmodell. Med avkastningen menas att 

förr eller senare kommer företagets vinster komma till del för aktieägarna genom utdelning. 

Det är när aktieutdelningen för en aktie ställs i relation mot den aktuella börskursen som man 

får fram avkastningen i procent. 
20

  

3.6 Regressionsanalys  

Syftet med en regressionsanalys är att undersöka om det finns ett linjärt samband mellan olika 

variabler. Ett positivt samband är när ena variabeln ökar, ökar den andra och ett negativt 

samband är när ena variabeln ökar, minskar den andra. En beroende variabel är den som 

påverkas medan en oberoende är variabeln som påverkar. 

 

Beräkningsformel för linjär regression: 

ŷ      
 

Där b står för lutningen av regressionslinjen och a står för vart linjen skär y-axeln. De 

beräknas enligt följande: 

   
  

  
 

 

   ̅    ̅ 
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20

 Ibid 



16 

 

För att se vad det är för sorts samband räknas korrelationen ut. Nedan visas de olika typerna 

av korrelation:  

 

 

Figur 3, korrelation.  

 

Korrelationskoefficienten visar hur starkt sambandet mellan två variabler är. Om 

korrelationen är -1-0 är korrelationen negativ, om den är mellan 0-1 är den positiv samt om 

den är 0 finns det ingen korrelation.   

 

Beräkningsformel för korrelationskoefficienten är: 

  
 (  )    ̅   ̅

(   )     
 

 

Där Sx och Sy står för standardsavvikelsen för de olika variablerna
21

.  

3.6.1 Signifikanstest 

Om korrelationen visar att det finns ett samband ska det även undersökas om sambandet är 

statistiskt signifikant. Med detta menas hur stor sannolikheten är att det finns ett samband 

eller om det endast är slumpen. Detta görs genom att undersöka talen från en 

normalfördelning. För att göra detta upprättas två hypoteser:  

 

H0: Det finns ett inget samband (korrelationen är 0) 

H1: Det finns ett samband (korrelationen är inte 0) 

 

 

 

                                                 
21

 Lind, Marchal och Wathen (2010). “statisticl techniques in business and economics” P. 454-504. Fourteenth 

edition, McGraw-Hill International edition 

Positiv korrelation      Ingen korrelation      Negativ korrelation 
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Beräkningsformel för t-test av korrelationskoefficienten: 

 

   
 √   

√    
 

 

Om vi använder oss av en .05 signifikansnivå är t.ex. det kritiska värdet 2.306. Om t-testet får 

ett värde mellan de kritiska värdena förkastas H1 och H0 antas, respektive tvärtom. 
22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4, Signifikanstest.  

 

3.7 Konjunkturer 

Det finns ingen typisk konjunkturcykel utan varje konjunktur är unik i sig. Eftersom Sverige 

är en liten ekonomi med en stor exportsektor blir de influerade av vad som händer 

internationellt. Svängningarna i tillväxten som uppkommer i en ekonomi påverkas av 

utomstående faktorer. En konjunkturnedgång börjar oftast med att exporttillväxten i Sverige 

minskar vilket leder till att företagen anpassar sin produktion till den förminskade efterfrågan. 

Investeringarna avtar och enhetsarbetskostnaderna ökar och företagen måste anpassa sina 

kostnader vilket påverkar sysselsättningen negativt. Detta leder till att konsumtionen påverkas 

negativt då befolkningen håller hårdare i sina plånböcker. En konjunkturuppgång fungerar 

snarlikt fast på motsatt sätt med en början av att enhetsarbetskostnaderna minskar och 

befolkningen börjar konsumera mer och sysselsättningen påverkas positivt. 
23

 

 

                                                 
22

Lind, Marchal och Wathen (2010). “statisticl techniques in business and economics” P. 454-504. Fourteenth 

edition, McGraw-Hill International edition 
23

 Sveriges riskbank, 2008-10-07, Barbro Wickman-Parak, finns en typisk konjunkturcykel? 

-2.306 2.306 

H0 förkastas inte 

.025  .025  
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Figur 5, konjunkturer.
24

 

 

3.8 Barometerindikatorn och BNP 

Index, månadsvärden respektive procent, säsongsrensade kvartalsvärden 

 

Figur 6, Barometerindikatorn och BNP.
25
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 http://www.konj.se/342.html (2012-03-15) 
25

 Konjunkturinstitutet, Konjunkturläget 2011, sammanfattning 
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3.9 Två trender 

Det finns två långsiktiga trender för börserna i världen och trenderna avser sektorisering och 

befolkningsstrukturen. Dessa två trender tros ha en stor påverkan på utvecklingen de närmsta 

decennierna. Sektorisering innebär att man börjat koncentrera sig mer på specifika branscher 

eller sektorer när det kommer till investeringar. Det finns en tradition bland stora 

kapitalförvaltare att göra sina aktieplaceringar på marknader som man har bäst kännedom om. 

Denna trend påvisar att globaliseringen för de större företagen kommer att innebära att de 

stora kapitalförvaltarna kommer att vidga sina vyer och få större intresse för utländska 

förvaltare. Den andra trenden, befolkningsstrukturen, avser att man förutser en ökad 

efterfrågan på aktie- och räntebärande placeringar. Största anledningen till denna ökade 

efterfrågan tror man ska komma från när 40-talisterna ska spara till sina pensioner. En annan 

anledning är också den växande medelklassen i Asien som ökar sitt sparande, varav en stor 

del i just aktier.
26

  

3.10 Tidigare forskning 

Det är inte först på senare år som branschfonder har blivit populärt och allt fler finansiella 

institut och banker skapar och utvecklar branschfondsportföljer. Detta medför att ämnet inte 

är särskilt omdiskuterat och det förekommer inte mycket forskning inom branscherna jämfört 

med andra aktier och aktiefonder. Två personer som har undersökt ämnet närmare är Ajay 

Khorna och Edward Nelling (1997), som har gjort en undersökning om branschfonders risk, 

diversifiering och utveckling. De menar att på grund av branschfonders smala investerings 

objekt har de en högre risk och avkastnings karaktär än andra fondportföljer. I artikeln jämför 

de 147 olika branschfonder med 983 andra fonder under åren 1989-1992.
27

 

 

I figur 7 jämförs de olika typerna av fonder och över en treårs period kan man se att 

branschfonderna har en lägre månatlig avkastning. Dock skiljer sig det mycket beroende på 

vilken bransch det är.  
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27
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Fonder Avkastning 1989-1992 (%) 

Branschfonder genomsnitt: 0,53 

Övriga fonder genomsnitt: 1,01 

  

Bransch:  

Finans: 1,64 

Hälsovård: 1,68 

Metall: -1,23 

Naturresurser: 0,16 

Teknologi: 1,55 

Figur 7, Khoma och Nelling 

 

Deras slutsats var framförallt att branschfonder klarar sig lika bra som andra fonder i längden, 

men att man måste lägga ner mer tid på dem eftersom man alltid måste hålla koll på 

marknaden och konjunkturläget för att se när man ska investera i en viss marknad. De menade 

även att risken på fondportföljen inte hade stor betydelse utan att det handlade mer om att 

förstå den enskilda marknaden. 
28

 

 

En annan studie som gjorts inom ämnet är Kaushik, Pennathur och Barnharts (2010) 

undersökning om marknadstiming och prestanda av branschfonder över en konjunkturcykel. 

Syftet med undersökningen var att analysera om fondförvaltaren tar konjunkturcykeln i 

beaktande när de förvaltar och analyserar fonden. Studien inkluderar 1500 fonder över 

tidsperioden 1990-2005 och författarna menar att förvaltarna kan öka risken för portföljen 

under marknadsuppgångar samt minska risken och återupprätta balansen vid 

marknadsnedgångar. Dock menar de att det inte är speciellt många fondförvaltare som ändrar 

portföljen vid konjunkturuppgångar och nedgångar utan de lämnar det åt fondinvesterarna. 

Detta på grund av att de som investerar i branschfonder oftast är risktagare och har en större 

inblick i marknaden för industrin. Därav generar det i att fler investerar i branscher det går bra 

för i konjunkturnedgångar och vice versa. Författarna menar att detta kan bidra till att vissa 

                                                 
28

 “The Performance, Risk, and Diversification of Sector Funds”, Ajay Khorana and Edward Nelling, Financial 
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branscher klarar sig bättre än andra i konjunkturnedgångar på grund av att investerarna säljer 

sina andelar. 
29

 

4. Empiri 

 

Detta avsnitt beaktar undersökningens sammanställda resultat. 

 

 

4.1 Intervjuer  
Roger Knudsen, chef för konjunkturbarometern på Konjunkturinstitutet, menar att det går att 

urskilja branscher som är mer konjunkturkänsliga och vilka som inte är det. I Sverige har vi 

cykliska branscher såsom sågverks- och pappersindustrin som är beroende av en god 

internationell konjunktur men sen finns även branscher såsom läkemedelsindustrin som mer 

är beroende av en god produkt än av en god konjunktursutveckling. Knudsen menar också på 

att det finns branscher som är mer direkt beroende av läget i den svenska ekonomin såsom 

handel.  

 

I en intervju med Jonas Lindmark, analyschef, redaktör och ansvarig utgivare på Morningstar, 

menar han att branschfonder är högriskfonder på grund av att värdeutvecklingen är mer 

känslig för oväntade dåliga nyheter då man investerar i företag med verksamhet 

huvudsakligen i en bransch. Lindmark menar dock att det är stora skillnader mellan olika 

branschfonder beroende på om de är breda internationellt eller inte när man jämför 

standardavvikelserna, då de breda verkar klara sig bättre genom konjunkturcykeln. Lindmark 

menar även att branschfonderna speglar världsindex och att det därmed inte är en signifikant 

skillnad på branschfonder och andra fonder under finanskrisen.  

4.2 Branschfonder 

Denna undersökning kommer att rikta sig in på fyra olika branscher: Läkemedels-, energi-, 

råvaru- samt finansbranschen varav två branscher är icke konjunkturkänsliga och två 

branscher är konjunkturkänsliga.
30

 

                                                 
29
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4.2.1 Icke konjunkturkänsliga branscher: 

Inom läkemedelsbranschen tillhör företag som både tillverkar och distribuerar läkemedel samt 

hälsovårdsprodukter. Läkemedel är en defensiv bransch och påverkas inte nämnvärt av 

kojunkturförändringar. Detsamma avser företag inom energibranschen. 
31

 

 

Fond - Läkemedel Standardavvikelse Sharpe 

BGF World Healthscience A2 USD 12,19 0,26 

Fidelity Funds-Health Care Fund A EUR Inc 10,74 0,32 

Swedbank Robur Medica 10,31 0,33 

Handelsbanken Läkemedel  10,08 0,42 

 

Medelvärde 

 

10,83 

 

0,3325 

Källa: Morningstar.se (2012-04-18) 

 

Fond - Energi Standardavvikelse Sharpe 

ODIN Offshore NOK 22,98 0,68 

BGF World Energy A2 USD 17,52 0,41 

SSgA Energy Index Equity Fund P USD 14,61 0,46 

Dexia Eqs L Europe Energy Sect C Acc 15,29 0,18 

 

Medelvärde 

 

17,6 

 

0,43 

Källa: Morningstar.se (2012-04-18) 

 

4.2.2 Konjunkturkänsliga branscher: 

Inom råvarubranschen finner vi företag som är verksamma inom metall, papper och 

kemikalier. Det kan ske stora förändringar inom denna bransch, främst med anledning av 

växlingar i utbud och efterfrågan. Finans- och råvarubranschen är konjunkturkänsliga 

eftersom de har ett nära samband med räntenivån sker det förändringar i takt med 

konjunkturcykeln. 
32
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Fond - Råvaror Standardavvikelse Sharpe 

BGF World Mining A2 USD 23,52 0,83 

Fidelity Funds-Industrials Fund A EUR Inc 16,66 0,81 

Swedbank Robur Råvarufond 17,20 0,58 

Nordea Foresta 21,78 0,79 

 

Medelvärde 

 

19,79 

 

0,7525 

Källa: Morningstar.se (2012-04-18) 

 

Fond - Finans Standardavvikelse Sharpe 

Fidelity Gl Financial Servs A-EUR 15,42 0,51 

BGF World Financials A2 16,28 0,41 

Swedbank Robur Finansfond 19,73 0,49 

JPM Global Financials A Acc 21,46 0,48 

 

Medelvärde 

 

18,225 

 

0,4725 

Källa: Morningstar.se (2012-04-18) 

 

4.3 Historisk avkastning 

Den historiska avkastningen för varje år har tagits fram genom ett artimetiskt medelvärde för 

alla kalendermånader inom tidsintervallet. 

 

 

Läkemedel 04 05 06 07 08 09 10 11 

BGF World 

Healthscience A2 

0,33 2,26 -1.12 1,06 -0,44 1,02 -0,32 0,63 

Fidelity Global 

Health Care A-EUR 

0,18 2,46 -0,63 0,3 -0,65 1,07 -0,07 0,14 

Swedbank Robur 

Medica 

-0,07 2,29 -0,55 -0,1 -0,92 1,0 -0,54 0,93 

Handelsbanken 

Läkemedel SEK 

-0,47 2,40 -0,59 -0,23 -0,75 0,99 -0,08 0,51 

 

Källa: Morningstar.se  
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Energi 04 05 06 07 08 09 10 11 

ODIN Offshore 4,21 6,68 2,50 1,60 -6,48 4,37 1,09 -1,97 

BGF World  

Energy A2 

2,05 5,19 -0,48 2,43 -3.06 1,82 0,89 -0,86 

SSgA Energy Index 

Equity Fund P USD 

1,35 3,73 0,19 1,71 -2,01 1,06 0,42 0,18 

Dexia Eqs L Europe 

Energy Sect C Acc 

1,76 3,16 1,63 1,08 -2,81 1,33 -0,36 -0,55 

 
Källa: Morningstar.se  

 

 

 

Råvaror 04 05 06 07 08 09 10 11 

BGF World 

Mining A2 

0,33 4,71 1,89 3,61 -5,73 5,29 1,79 -2,38 

Fidelity Global 

Industrials A-EUR 

0,74 3,83 0,84 1,78 -3,28 2,98 1,21 -1,34 

Swedbank Robur 

Råvarufond 

0,76 4,00 1,29 1,86 -4,03 3,13 0,89 -1,38 

Nordea Foresta K 

 

0,27 0,72 0,39 0,00 -4,91 3,43 0,52 -1,67 

 
Källa: Morningstar.se  

 

Finans 04 05 06 07 08 09 10 11 

Fidelity Gl Financial 

Servs A-EUR 

0,77 3,04 0,88 -0,61 -3,43 1,81 0,18 -1,52 

BGF World 

Financials A2 

1,21 3,46 -0,59 -1,05 -4,38 1,65 -0,16 -1,82 

Swedbank Robur 

Finansfond 

0,40 2,52 0,63 -1,15 -4,70 2,27 -0,21 -1,87 

JPM Global 

Financials A Acc 

1,09 2,29 1,02 -0,95 -5,58 2,78 -0,34 -1,83 

 

Källa: Morningstar.se  
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4.4 Historisk standardavvikelse 

Den historiska risken för varje år har tagits fram genom ett artimetiskt medelvärde för alla 

kalendermånader inom tidsintervallet.  

 

Läkemedel 04 05 06 07 08 09 10 11 

BGF World 

Healthscience A2 

11,47 12,17 16,14 17,46 16,78 16,26 17,57 16,47 

Fidelity Global 

Health Care A-EUR 

8,55 9,80 11,93 13,40 12,87 12,12 13,47 12,71 

Swedbank Robur 

Medica 

11,14 12,23 12,38 12,67 11,07 12,37 12,69 10,89 

Handelsbanken 

Läkemedel SEK 

10,30 11,79 14,44 15,47 14,03 14,67 15,49 13,78 

 

Källa: Morningstar.se  

 

 

 

 

 

 

 

 

Energi 04 05 06 07 08 09 10 11 

ODIN Offshore 23,50 24,34 28,26 29,15 27,62 28,28 29,27 26,88 

BGF World  

Energy A2 

23,39 25,11 28,53 28,98 27,21 28,47 29,09 26,83 

SSgA Energy Index 

Equity Fund P USD 

17,97 20,88 24,76 25,95 25,36 24,79 26,13 25,06 

Dexia Eqs L Europe 

Energy Sect C Acc 

11,59 16,49 19,57 20,89 19,06 19,66 21,00 18,61 

 

Källa: Morningstar.se  

 

Råvaror 04 05 06 07 08 09 10 11 

BGF World 

Mining A2 

22,62 28,67 41,43 42,94 39,69 41,61 42,99 38,80 

Fidelity Global 

Industrials A-EUR 

13,91 17,56 22,23 24,16 22,27 22,45 24,23 21,82 

Swedbank Robur 

Råvarufond 

16,92 19,85 24,01 24,45 21,39 24,03 24,47 20,75 

Nordea Foresta K 

 

13,09 17,33 24,27 27,76 25,75 24,77 27,86 25,27 

Källa: Morningstar.se  
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Finans 04 05 06 07 08 09 10 11 

Fidelity Gl Financial 

Servs A-EUR 

10,46 13,94 18,30 20,80 20,02 18,66 20,90 19,80 

BGF World 

Financials A2 

18,09 20,89 23,34 25,06 23,15 23,67 25,10 22,72 

Swedbank Robur 

Finansfond 

11,73 16,07 22,65 24,87 23,21 23,13 24,92 22,84 

JPM Global 

Financials A Acc 

12,13 16,72 27,80 31,30 30,86 28,42 31,47 30,58 

 

Källa: Morningstar.se  

 

4.5 Regression  

För att se om det finns ett samband mellan risk och avkastning inom branscherna har en linjär 

regression utförts, där risk är den beroende variabeln och avkastning den oberoende. För att få 

fram ett så pass bra resultat som möjligt har ett aritmetiskt medelvärde beräknats för varje 

enskild fond.  

 

Bransch r b a 

Läkemedel 0,496 9,305 10,349 

Energi 0,779 8,903 15,285 

Råvaror 0,504 6,681 21,420 

Finans 0,695 -13,074 20,276 

 

  

  

Enligt tabellen ovan, utläses att alla branscherna har en positiv korrelation. Detta menas med 

att avkastningen påverkas positivt av risken. Sambandet mellan risken och avkastningen är 

stark i alla de fyra branscherna och starkast inom energibranschen.  

4.6 Signifikanstest  

För att kontrollera om regressionen stämmer har ett signifikanstest utförts med nedanstående 

hypoteser: 

 

H0 = Det finns inget samband (korrelationen är 0) 

H1 = Det finns ett samband (korrelationen är inte 0)  
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-4.303 0 

=Läkemedel 

=Energi 

=Råvaror 

=Finans 

Vid en .05 signifikansnivå blir det kritiska värdet 4.303 då det är 2 frihetsgrader (4-2).
33

 

 

Bransch t-värde 

Läkemedel 0,807 

Energi 1,758 

Råvaror 0,825 

Finans -1,366 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det som kan utläsas utifrån normalfördelningen är att alla branscher ligger inom de kritiska 

värdena och därmed accepteras H0. Det finns inget samband mellan risk och avkastning även 

fast att korrelationen var hög.  

 

 

 

För att se om resultatet stämmer har vi även gjort en regressionsanalys och ett signifikanstest 

för alla värden i alla branscher. Detta då tidigare signifikanstest endast avsåg fyra värden 

inom varje bransch och kan därmed ge ett missvisande resultat. Resultatet blev en korrelation 

på 0,4517, vilket är ett starkt positivt samband. 

 

 r a b t 

Samtliga branscher 0,4517 -0,2605 0,03515 1,894 

 

 

Vid detta signifikanstest har det endast utförts ett ensidigt test. Detta på grund att det endast är 

en åttaårsperiod och antar därmed att avkastningen kommer att vara positiv.  

 

Vid en 0.05 signifikansnivå blir det kritiska värdet 1,761 då det är 14 frihetsgrader (16-2).
34
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Det som kan utläsas utifrån normalfördelningen är att t-värdet ligger utanför det kritiska 

värdet och därmed accepteras H1. Det finns samband mellan risk och avkastning, vilket även 

korrelationen påvisade.  

 

4.7 Sammanfattande resultat 

 Det finns en stark korrelation mellan risk och avkastning för samtliga branscher som 

undersökts. Korrelationen tyder på att det finns ett linjärt samband 

 Vid första signifikanstestet accepteras nollhypotesen i samtliga branscher, vilket visar 

på att det inte finns ett signifikant samband mellan risk och avkastning avseende 

branschfonder 

 Vid signifikanstestet för samtliga branscher accepteras mothypotesen och det finns ett 

signifikant samband 

 

5. Analys 

 

I detta avsnitt kopplas empiri och teori samman som därefter analyseras och tolkas. 

 

 

I figur 2 visas vilken risk en aktiefond har beroende på vilken standardavvikelse fonden har. 

Enligt medelvärdena för de olika branschportföljerna går det att utläsa att 

Läkemedelsbranschen har en medelrisk och Energi-, Råvaru- och finansbranschen har en hög 

risk. Detta är ett resultat på att branschfonder har en högre risk i jämförelse med andra 

aktiefonder. Däremot är medelvärdet för branscherna gällande Sharpekvoten låg vilket tyder 

1.761 

.05  
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på att fonderna tenderar att ha en hög risk men inte en avkastning som lever upp till den. Vad 

som däremot måste tas i åtanke är att medelvärdena för standardavvikelsen och Sharpekvoten 

är tagna från 2012 vilket är en period som är på väg från en högkonjunktur vilket kan påverka 

resultatet.  

 

Nedan visas sammanställt diagram av den historiska avkastningen (se sida 23-24) för 

respektive bransch.  
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I de fyra diagrammen ovan avseende historisk avkastning kan det utläsas skillnader mellan 

branscherna beroende på om branschen är konjunkturkänslig eller inte. Den historiska 

avkastningen visar att läkemedels- och energibranschen håller sig på en relativt jämn nivå från 

år till år och skiftar med endast en eller två procentenheter. Däremot visar råvaru- och 

finansbranschen mer skiftningar mellan åren gällande avkastningen och kan skifta upp till 

fyra procentenheter från ett år till ett annat. Det finns en likhet mellan alla branscherna och det 

är att all avkastning under 2008 visade minusbelopp vilket beror på den då stundande 

finanskrisen. Det visar på att finanskrisen 2008 påverkade alla branscher oavsett om 

branschen är konjunkturkänslig eller inte. En annan likhet mellan branscherna är att de har en 

jämn risknivå med inte allt för stora skiftningar. Detta kan bero på att det är finansiella institut 

som beräknar vilken risknivå en fond ska ha, men att det sedan blir att avkastningen inte följer 

med. Detta kan vara på grund av att branschfonder är högriskfonder i den mån att man endast 

ska investera i dem över olika cykler, medan risknivån blir lite förskjuten då avkastningen inte 

analyseras först i efterhand.  

 

Det Knudsen från Konjunkturinstitutet kunde fastställa var att man kan urskilja branscher som 

är konjunkturkänsliga och inte. Enligt undersökningen som har gjorts kan det urskiljas från 

den historiska avkastningen om branschen påverkas av konjunkturen eller inte men risken har 

däremot ingen påverkan på avkastningen. Lindmark från Morningstar språkade för att 

branschfonder är högriskfonder på grund av att värdeutvecklingen är mer känslig för vad som 

händer på världsmarknaden och enligt undersökningen bekräftas detta. Risken för branscherna 

håller sig på en jämn och hög nivå men avkastningen ger inget utslag för detta.  

 

Enligt den första regressionsanalysen där bransch för bransch jämfördes, visade samtliga 

branscher upp en stark positiv korrelation, med energibranschen i spetsen med en korrelation 

närmare 0,8. Detta visar på att risken påverkar avkastningen positivt och det tyder på ett starkt 

linjärt samband mellan de två variablerna. Dock utmärker sig inte branschfonder avkastning 

jämfört med andra fonder trots att risken är högre. Om branschfonder har en så pass hög risk, 

varför är inte avkastningen högre?  Det verkar som att det tas en högre risk vid investering i 

branschfonder, men att det inte resulterar i den höga avkastning som man vid andra fall tar för 

givet.  

 

Vid signifikanstestet visade dock att det inte finns ett signifikant samband även fast att 

korrelationen var hög. En förklaring på detta kan vara att det på alla branscher var en eller två 
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siffror som avvek från de andra siffrorna och detta kan möjligtvis ha gjort att t-värdet blev 

lågt för branschen. Om man skulle göra ett nytt t-test, men ta bort de siffrorna som avviker för 

mycket skulle kanske resultatet bli annorlunda eller möjligtvis lägga till fler fonder inom 

branschen då det är för några för att kunna påvisa ett signifikant samband. Det skulle kunna 

leda till att t-värdet blir högre och att man därmed skulle förkasta nollhypotesen och att det då 

skulle finnas ett signifikant samband mellan risk och avkastning för branschfonder.  

 

Vid regressionsanalysen för samtliga branschfonder visar det däremot att det finns ett 

signifikant samband mellan risk och avkastning. Detta kan vara på grund av att 

regressionsanalysen beaktar fler frihetsgrader och samtliga fonder och inte bransch för 

bransch som den andra regressionen gjorde.  Korrelationen visar även ett starkt positivt 

samband, däremot inte lika starkt som innan.  Detta kan vara ett svar på varför det tidigare 

signifikanstestet visade att det inte fanns ett samband, även om korrelationen var starkt 

positiv. Om studien hade tagit fler fonder i beaktande hade kanske det första signifikanstestet 

visat ett positivt resultat.  

 

Enligt Khorna och Nelling’s studie (1997) visas det att branschfonder har en lägre 

genomsnittlig avkastning än andra fonder, men att det var en skillnad mellan de olika 

branscherna. Finans, hälsovård och teknologi hade ett högt genomsnitt gällande avkastningen 

medan metall och naturresurser hade en låg avkastning. Detta kan också bero på att deras 

studie gjordes 1989-1992, när det pågick en djup lågkonjunktur och därmed inte ger ett 

rättvist resultat. De menade att det inte handlade om branschfondens risk utan istället om att 

förstå den enskilda marknaden. Detta kom även Kaushik, Pennathur och Barnhart (2010) fram 

till i deras undersökning. De menade att ansvaret ligger på den enskilda investeraren istället 

för fondförvaltaren inom branschfonderna. Det verkar som att inom branschfonder bör man 

vara mer insatt i de olika branscherna och veta vart under konjunkturcykeln man kan investera 

i dem. I övriga fonder är det vanligt att man investerar under en väldigt lång tid, men inom 

branschfonder bör man investera kortare tid för att sedan byta bransch vid rätt tidpunkt enligt 

konjunkturcykeln.  

 

De två långsikta trenderna menar att sektorisering och befolkningsstrukturen kommer att ha 

en stor påverkan för börserna i världen framöver. Enligt sektoriseringen kommer säkerligen 

branschfonder att bli ett mer populärt investeringsval, även för småspararna. 

Kapitalförvaltarna har börjat vidga sina vyer och detta kan leda till att fler branscher kommer 
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bli mer tillgängliga för småspararna och inte endast för experterna inom marknaderna. Den 

andra trenden som förespråkats, befolkningsstrukturen, visar att efterfrågan kommer att öka 

vilket kan komma att leda till att det även kommer att finnas mer tillgänglig information 

gällande de olika branscherna på börsen.  

6. Diskussion 

 

Detta avsnitt beaktar vad som analyserats efter det sammanställda resultatet.  

 

 

Vad analysen av resultatet visar är de konjunkturkänsliga branscherna mer rörliga från år till 

år avseende avkastningen. Där kan man se en tydlig linje att de branscher som är 

konjunkturkänsliga är mer osäkra vilken avkastning de ger än vad de branscher som inte är 

konjunkturkänsliga ger.  För att investera i en branschfond som tillhör en konjunkturkänslig 

bransch bör man därför vara väl insatt hur marknaden fungerar. För att få en sån hög 

avkastning som möjligt från en branschfond som befinner sig på en konjunkturkänslig 

marknad ska man investera när den ekonomiska situationen är på väg mot en högkonjunktur 

och sedan sälja sina fondandelar när högkonjunkturen är som högst och börjar vända neråt 

igen. Vill man investera i branschfonder som tillhör en marknad som inte är speciellt känslig 

gällande konjunkturcykeln bör man sätta sig in i vilka andra faktorer som påverkar 

marknaden. Exempelvis inom energibranschen kan fondernas avkastning påverkas av 

marknadens efterfrågan och ett populärt ämne som diskuteras allt mer är huruvida elbolagen 

använder sig av grönenergi eller inte. Givetvis bör man även se över hur konjunkturcykeln 

tenderar sig oavsett om branschen är konjunkturkänslig eller inte då samtliga branschen 

påverkades av finanskrisen 2008.  

 

För att få den maximala avkastningen inom branschfonder bör man därför skifta mellan att 

investera i konjunkturkänsliga branscher respektive branscher som inte är konjunkturkänsliga. 

Detta kräver att man är väl insatt i de olika branscherna och att man ska veta när det är dags 

att sälja och investera i andra branschfonder. Det är inte endast denna studie utan även 

tidigare forskning som visar på att man bör vara intresserad av den enskilda marknaden och 

detta är även anledningen till att branschfonder inte ett lika populärt investeringssätt för den 
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typiska småspararen. Detta då förvaltaren oftast lämnar ett större ansvar till den enskilda 

spararen.  

 

Eftersom branschfonder inte endast befinner sig på den svenska marknaden bör man även 

vara insatt i vad som försiggår på den internationella marknaden och vad som kan tänkas 

påverka fondportföljen och den specifika branschen. Detta är även en anledning till att 

branschfonder har en hög risk eftersom de kan påverkas av flertalet olika aspekter och inte 

bara känsliga för vad som händer på den nationella marknaden utan även vad som försiggår 

på den internationella marknaden.  

 

Vad resultatet och analysen visar finns det ett positivt samband mellan risk och avkastning för 

branschfonder.  Däremot visar signifikanstesterna olika beroende om den beaktar samtliga 

fonder eller bransch för bransch. Detta kan vara ett bevis på att det finns skillnader beroende 

på vilken bransch fonden tillhör och om den är konjunkturkänslig eller inte. Givetvis finns det 

ett samband mellan risk och avkastning men när det avser branschfonder måste man även 

beakta den ekonomiska situationen och vad som är utmärkande för just den specifika 

marknaden.  

 

Om de två trenderna som tros komma ha en stor påverkan på utvecklingen på börsen de 

närmsta decennierna blir till verklighet kommer efterfrågan att öka. Samt kommer 

branschfonder att bli mer populärt och detta kommer troligtvis leda till att branschfonder blir 

en vanligt investeringsval, även för småspararna.  

 

I beaktande av den låga Sharpekvot som branscherna har, har slutsatsen dragits att 

branschfonder tenderar att ha en hög risk men inte någon avkastning som lever upp till den. 

Trots att korrelationen för branschfonderna visar att det finns ett starkt samband visar 

signifikanstestet att det inte finns ett signifikant samband. Detta visar på att risken har en 

påverkan på avkastningen men att den inte är så pass hög som den bör vara. Eftersom risken 

inte har någon signifikant påverkan på avkastningen måste den påverkas av andra faktorer, 

troligtvis av vad som försiggår på branschen. Det verkar som att det inte spelar någon roll om 

branschen är konjunkturkänslig eller inte, utan det verkar mer vara en fråga om vid vilken 

tidpunkt man ska investera i vilken bransch.  
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6.1 Vidare studier  

Vidare forskning för denna studie kan vara att undersöka vilka andra faktorer som kan 

påverka avkastning avseende branschfonder. Detta då studien visade på en stark korrelation 

men inget signifikant samband. Det kan även vara att undersöka närmare om 

konjunkturkänslighet för att se om detta möjligtvis kan vara svaret. Eftersom det verkar som 

att det mer handlar om att investerar i branschfonder vid rätt tidpunkt skulle en vidare studie 

vara att undersöka när dessa tidpunkter infaller och vilka branscher det är som gäller.  

Annan vidare forskning kan vara att undersöka under ett längre tidsspann för att beakta fler 

konjunkturcykler. Finanskrisen 2008 kan ha påverkat studien negativt då det var en så pass 

djup lågkonjunktur och om det istället undersökts ett tidsintervall med två eller tre hög- samt 

lågkonjunkturer hade det kanske blivit ett annat resultat.  
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7. Slutsats 

 

Detta avsnitt beaktar de slutsatser som dragit utefter det sammanställda resultatet. 

 

 

Syftet med denna studie var att klargöra ifall aktiefonders risk har någon påverkan på 

avkastningen beroende på vart konjunkturcykeln befinner sig samt om det var någon skillnad 

på branscher som är konjunkturkänsliga eller inte. Studien visar på att det finns ett samband 

mellan risk och avkastning avseende branschfonder men att det inte är ett signifikant 

samband. För att investera i en specifik sektor bör man vara väl insatt i hur branschen 

fungerar, hur känslig den är mot konjunkturen och andra ekonomiska faktorer. Att investera i 

branschfonder är ingen långsiktig investering utan man bör särskilja branscher som är 

konjunkturkänsliga respektive inte konjunkturkänsliga och därmed investera över olika 

cykler.  

 

 

 

 

 

  



36 

 

8. Referenser 

 

Detta avsnitt behandlar de olika källor studien använt sig av, både primära och sekundära. 

 

8.1 Artiklar 

     Kaushik A., Pennathus A. and Barnhart S. (2010),”Market timing and the determinants of 

performance of sector funds over the business cycle”, Managerial finance vol. 36 no.7 pp.583-

602. 

     Khorana A. and Nelling E. (1997), “The Performance, Risk, and Diversification of Sector 

Funds”, Financial Analyst Journal May / June. 

     Rouzbehani R. (2006) ”Utnyttja trenderna – välj rätt branschfond”, Aktiespararen nr 9 

8.2 Litteratur 

     Gavelin L. och Sjöberg E. (2007), ”Finansiell ekonomi i praktiken”, Upplaga 1:1, Pozkal  

     Hillier D. (2010), ”Corporate finance, European edition”, McGraw-Hill higher education 

     Konjunkturinstitutet (2011) ”Kojunkturläget 2011, sammanfattning”, 

http://www.konj.se/342.html Konjunkturinstitutet 

     Lind, Marchal och Wathen (2010), “Statistical techniques in business and economics”, p. 

454-557. Fourteenth edition, McGraw-Hill International education 

     Wickman-Parak B.(2008), ”Finns en typisk konjunkturcykel?”, Sveriges riskbank 

     Wilke B. (2010), ”Aktie och fond handboken”, Aktiespararna kunskap. 

8.3 Internetkällor  

     BBC News (2012-05-20): 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/7073131.stm, Publicerad 2007-11-21 

     Ekonomifakta (2012-03-16): 

http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Ekonomi/Tillvaxt/Konjunkturen---

Barometerindikatorn/?from3925=2004&to3925=2011  

     Morningstar (2011-04-18): http://Morningsstar.se  

     Pensionsmyndigheten (2012-05-07): http://www.pensionsmyndigheten.se/VadArRisk.html  

     Privata affärer (2012-04-19): http://www.privataaffarer.se/kronika/goda-tider-de-narmaste-

aren-26941  

     Regeringen  (2012-04-02) : http://www.regeringen.se/sb/d/15334/a/179329 Publicerad 2 

november 2011 - Finanskrisen 2008 - en sammanfattning av regeringens åtgärder  

http://www.konj.se/342.html
http://news.bbc.co.uk/2/hi/7073131.stm
http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Ekonomi/Tillvaxt/Konjunkturen---Barometerindikatorn/?from3925=2004&to3925=2011
http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Ekonomi/Tillvaxt/Konjunkturen---Barometerindikatorn/?from3925=2004&to3925=2011
http://www.pensionsmyndigheten.se/VadArRisk.html
http://www.privataaffarer.se/kronika/goda-tider-de-narmaste-aren-26941
http://www.privataaffarer.se/kronika/goda-tider-de-narmaste-aren-26941
http://www.regeringen.se/sb/d/15334/a/179329%20(2012-04-02


37 

 

     Riksbanken (2012-05-03): http://www.riksbank.se/sv/Press-och-

publicerat/Tal/2008/Nyberg-Finanskrisen/   

http://www.riksbank.se/sv/Press-och-publicerat/Tal/2008/Nyberg-Finanskrisen/
http://www.riksbank.se/sv/Press-och-publicerat/Tal/2008/Nyberg-Finanskrisen/


38 

 

9. Bilagor 
 

 

9.1 Beräkning av medelvärde för historiska uppgifter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Medelvärde Historisk avkastning  Historisk risk 

Läkemedel BGF 0,4275  15,54  

 Fidelty 0,35  11,85625  

 Swedbank 0,255  11,93  

 HSB 0,2225  13,74625  

Energi ODIN 1,5  27,1625  

 BGF 0,9975  27,20125  

 SSgA 0,82875  23,8625  

 Dexia 0,655  18,35875  

Råvaror BGF 1,18875  37,34375  

 Fidelty 0,845  21,07875  

 Swedbank 0,815  21,98375  

 Nordea -0,15625  23,2625  

Finans Fidelty 0,14  17,86  

 BGF -0,21  22,7525  

 Swedbank -0,26375  21,1775  

 JPM -0,19  26,16  
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9.2 Dialog med Roger Knudsen 

Chef för konjunkturbarometern på Konjunkturinstitutet. 

 

Hur påverkar konjunkturen olika branscher? Finns det skillnader beroende på om 

branschen är konjunkturkänslig eller inte? 

 

Det är klart att det går att skilja ut branscher som är mer eller mindre konjunkturkänsliga och i 

vilka branscher som läget är bra. 

 

För det första finns det klart cykliska branscher som oftast är beroende av en god 

internationell konjunktur. I Sverige är det främst skogsindustrierna (sågverk, massaindustri o 

pappersindustri) och stålindustrin som platsar här. Å andra sidan finns branscher som är 

ganska oberoende konjunktursvängningar, i Sverige bl a läkemedelsindustrin. Denna typ av 

branscher är mer beroende av en bra produkt än av en god konjunkturutveckling. Sedan finns 

det branscher som är mer direkt beroende av läget i svensk ekonomi, stora delar av 

tjänstesektorn, byggsektorn samt handeln.  

 

Hur har utvecklingen sett ut och vad väntas hända i framtiden för dessa branscher? 

 

Inte helt enkelt att svara på då detta egentligen kräver en djupare analys än vad jag kan ge.  

Tyvärr kan jag bara skrapa på ytan. Allmänna och övergripande frågor som ni har här är svårt 

att besvara på ett bra sätt då de kräver mer tid än vad jag har möjlighet att avsätta.  
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9.3 Intervju med Jonas Lindmark 

Analyschef, redaktör och ansvarig utgivare på Morningstar. 

 

Vad är en branschfond? 

En aktiefond som investerar i aktier i företag med verksamhet främst i en eller ett fåtal 

branscher. Det finns olika indelningar av företag i branscher, Morningstar använder dels 

GICS, dels MSCI:s indelning och Morningstars egen indelning med tre supersektorer.  

 

Varför anses de vara högriskfonder? 

Genom att enbart investera i företag med verksamhet huvudsakligen i en bransch, så blir 

värdeutvecklingen mer känslig för oväntade dåliga nyheter. Men det är stora skillnader mellan 

olika typer av branschfonder, det syns om man jämför standardavvikelser. Breda 

utlandsfonder har i snitt en risk de senaste 3 åren på 12,3 och just de senaste tre åren har några 

typer av branschfonder legat lägre, särskilt kommunikation 7,8 och läkemedel 9,6. Fast den 

kategori som ligger högst (ädelmetaller, standardavv 28,6) har svängt mycket mer och 

fonderna i tio kategorier ligger i snitt över en standardavvikelse på 15.  

 

Hur har de olika branscherna klarat finanskrisen?  

I genomsnitt speglar branschfonderna världsindex, så skillnaden är liten. Dock föll 

tillväxtmarknaderna mer under 2008 och många branschfonder har en lägre andel där och mer 

placerat i USA.  Snittavkastningen för branschfonder under 2008 var -33,5% medan snittet för 

globalfonder var -34,0% (två av Morningstars fondindex). 

 

Anser ni att risken på en branschfond har någon påverkan på avkastningen?  

Osäkerheten om resultatet ökar, men den genomsnittliga avkastningen (aritmetiskt medel) är 

samma, för branschrisken är samma typ av osystematiska risk som om investeraren köper en 

enskild aktie. Det är matematisk omöjligt att få högre avkastning i snitt genom att ta den typen 

av extra risk. Dock betyder högre risk att spridningen och skevheten i utfallet ökar, så 

sannolikheten för dålig avkastning ökar (medianen sjunker), det är priset man betalar för 

chansen att (med låg sannolikhet) få väldigt hög avkastning. 
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9.4 Dialog med Fredrik Hård 

Från Fondbolagens förening. 

 

Vad är typiskt för en Branschfond? 

Fond som placerar i aktier inom en specifik bransch över hela världen, exempelvis it, 

Läkemedel och Bioteknik. Branschfonder är en av de fondkategorier med högst risk på grund 

av den smala placeringsinriktningen. Skillnaderna mellan olika branschfonder är dock 

givetvis stor. Under senare tid har intresset ökat för fonder som placerar inom ny teknik och 

miljö. 

 

Det är alltså den relativt smala placeringsinriktningen som gör att branschfonder generellt kan 

betraktas som högriskfonder, stora skillnader förekommer dock mellan olika typer.  

Fondens risk påverkar självklart dess avkastningsmöjligheter. Risken beskriver ju det faktum 

att tillgångens värde kan fluktuera (både öka och minska), detta brukar mätas i volatilitet. Hög 

risk innebär en större möjlighet till hög avkastning, men också en större sannolikhet till 

kraftigare värdeminskning. 

 


