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Abstract  
This thesis examines how some Smart Beta-portfolios, here represented by three Nasdaq 

Nordea Smart Beta indices, has performed during the period April 2011 - April 2016. We 

compare the performance of these Smart Beta indices with the portfolio all investors are 

supposed to hold, according to the theories of efficient markets and the Capital Asset Pricing 

Model (CAPM), namely the market portfolio. The market portfolio is in this study 

represented by the Swedish broad based index OMXSGI. 

 This thesis tests if Smart Beta indices can generate any excess return in relationship to the 

Swedish stock market. To compare these indices past performance with the broad market 

portfolio, we use the total return of the portfolios during the time-period. We use simple 

regression models to see how much of the underlying market that can explain the movements 

in the Smart Beta portfolios. We also calculate Sharpe-ratios and Jensens alphas for the 

portfolios to see if the Smart Beta portfolios can generate some riskadjusted excess returns, 

according to the market portfolio.  

All of the above tests leads us to our result, showing that the theories of efficient markets and 

CAPM not always can be confirmed.  
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1. Inledning 

1.1 Problembakgrund 
Sverige är det land i världen där högst andel av invånarna äger någon typ av fond, hela 80 

procent av befolkningen gör detta. Införandet av premiepensionen år 2000 har resulterat i att 

princip varje person med beskattningsbar inkomst idag har ett fondägande (Beckman, 2013; 

Oxenstierna, 2015).  
 

Att spara i klassiska fonder gör det relativt enkelt för privatpersoner att äga aktier och andra 

värdepapper utan att ha särskilt mycket kunskap om hur de finansiella marknaderna fungerar. 

Alla människor har inte den kunskap och det intresse som krävs för att på ett aktivt sätt delta 

på de finansiella marknaderna i form av direktägande i tillgångar. Tid är också något av en 

bristvara idag, och det är ytterligare en faktor som bidrar till att fonders popularitet har ökat 

(Oxenstierna, 2015). 

 Det stora utbudet av finansiella produkter kombinerat med människors brist på tid, intresse 

och kunskap, har öppnat en affärsmöjlighet som flertalet aktörer kapitaliserat på. Fondbolagen 

spelar en betydande roll på de finansiella marknaderna och mängden fondbolag är stor. 

Kortfattat kan dessa bolags affärsidé sammanfattas på så sätt att de paketerar tillgångar eller 

finansiella produkter i olika former och som passar olika typer av investerare och deras 

riskprofiler. Dessa paketlösningar erbjuds sedan till befintliga och potentiella kunder, oftast 

mot någon form av avgift. Fonder är den vanligaste och enklaste kombinationen av finansiella 

produkter som erbjuds och dessa fonder förvaltas av fondbolagen mot en årlig procentuell 

kostnad som beräknas utifrån fondens totala värde, och benämns förvaltningsavgift 

(Oxenstierna, 2015). 
 

Den som har intresse för finansbranschen i allmänhet, och för fonder i synnerhet, är kanske 

också medveten om att det på senare tid riktats kritik mot några av de största aktörerna inom 

fondförvaltning. Det har från olika håll uppmärksammats vissa fall där fondförvaltare tagit 

betalt, i form av höga och omotiverade förvaltningskostnader, för aktiv fondförvaltning av 

sina andelsägare. Vid närmare undersökningar av fonderna i fråga har det sedan framkommit 

att de i själva verket har förvaltats i enlighet med en passiv förvaltningsstrategi och därmed 

haft samma och i vissa fall sämre totalavkastning än det index som fonderna jämförts mot 

(Dahlberg, 2015). 
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Detta benämns i branschen som falsk aktiv förvaltning eller falsk alfa, och är troligtvis inte 

något fondförvaltare vill förknippas med (Aktiespararna, 2016). 
 

Kapitalförvaltare kan använda två olika förvaltningsstrategier. Den ena strategin är 

indexförvaltning, som alternativt också benämns passiv förvaltning. Den andra strategin 

kallas aktiv förvaltning (Oxenstierna, 2015).  

1.2 Problemdiskussion 
Under föregående år (2014-2015) har det varit en pågående debatt rörande passivt kontra 

aktivt förvaltade aktiefonder och deras respektive förvaltningskostnader. Olika 

förvaltningsstrategier medför olika stora kostnader för förvaltaren och fondförvaltarna täcker 

dessa kostnader och mer därtill genom avgifterna som årligen debiteras fonden för 

förvaltningen. Aktivt förvaltade fonder kräver bland annat mer tid av förvaltarna och medför 

högre transaktionskostnader, vilket resulterar i att en aktivt förvaltad fond har en högre 

förvaltningskostnad. Problem med att rättfärdiga detta uppstår dock om det i efterhand visar 

sig att förvaltarna inte på ett aktivt sätt förvaltar fonden, men ändå tar ut en förvaltningsavgift 

motsvarande den för en aktiv förvaltningsstrategi (Pettersson & Hård af Segerstad, 2014). 
 

Fondbolagens förening ger i rapporten Fondspecial: Aktiv förvaltning och indexförvaltning 

(Pettersson & Hård af Segerstad, 2014) en utförlig beskrivning av de två 

förvaltningsstrategierna. Enligt denna rapport innebär en passiv strategi att den ansvarige 

förvaltaren fattar sina investeringsbeslut med hjälp av en förutbestämd referensmodell eller 

referensportfölj. Denna modell representeras ofta av ett särskilt börsindex och den passiva 

förvaltningen sköts på så vis i princip automatiskt då förvaltningsmodellen hela tiden anpassar 

fondportföljens innehav efter indexets utveckling. Målet med en passiv förvaltning är att den 

avkastning fonden lyckas generera under en tidsperiod ska motsvara det underliggande 

indexets utveckling under samma period. Indexets uppgift är att återspegla marknadens 

genomsnittliga utveckling och vilket index som väljs ut som referensobjekt beror på den 

marknad fondbolaget vill engagera sig på. Det finns en uppsjö av index att välja på, både 

globala sådana och index med mer lokal anknytning.  

  Det absolut populäraste tillvägagångssättet vid passiv förvaltning är att allokera fondens 

likvider i aktier efter aktiernas proportionella storlek i det referensindex som valts, så kallad 

marknadsviktning eller kapitalviktning. För en svensk passivt förvaltad fond, vars syfte är att 

följa något av de svenska breda markandsindexens utveckling, kommer i och med detta 

Hennes & Mauritz vara den aktie som utgör störst andel i portföljen beroende av att detta 
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bolag har högst marknadsvärde på den svenska börsen (Pettersson & Hård af Segerstad, 

2014).  

  En konsekvens av detta tillvägagångssätt är att det inte behöver ske någon regelrätt analys av 

vare sig specifika bolag eller aktiemarknader. Förvaltningen sker istället på ett mer 

automatiserat vis, något som generellt sett orsakar lägre förvaltningskostnader, vilket blir 

billigare för investerarna. Det bör trots detta finnas någon ansvarig förvaltare med det 

övergripande ansvaret för fondens förvaltning och utveckling, oavsett graden av 

automatisering i den praktiska förvaltningen. Indexets konstruktion förändras kontinuerligt i 

takt med att de underliggande aktiernas värde ökar eller minskar och därmed förändras också 

värdet och andelarna för fondportföljens innehav (Pettersson & Hård af Segerstad, 2014). 
 

I ovan nämnda rapport (Pettersson & Hård af Segerstad, 2014) redogörs det som sagt även för 

hur aktiv förvaltning går till. Tanken är här att fondens allokering ska avvika från sitt 

jämförelseindex. Här krävs det att förvaltarna analyserar och förutspår vilka aktier som 

förväntas ha bäst framtida kursutveckling och därmed med större sannolikhet bör bidra till 

ökad avkastning för fonden. Det går snabbt att inse att detta kräver både mer tid och resurser 

av förvaltarna. Det är dessa aktiva placeringsbeslut som i första hand skiljer de båda 

strategierna åt, att förvaltaren i fråga helt oberoende av sammansättningen av fondens 

referensindex, på egen hand fattar aktiva beslut om hur fondens medel ska placeras. 

 Syftet med att fatta aktiva beslut är att försöka uppnå en avkastning som är större än den 

genomsnittliga marknadens. Denna överavkastning är tänkt att uppnås som ett resultat av 

unika analyser och investeringsprocesser. Förvaltare med denna inriktning anser sig alltså 

kunna överträffa marknadens avkastning. Denna förvaltningsstrategi medför även högre 

förvaltningskostnader orsakade av förvaltarnas ökade aktivitet då det krävs kontinuerlig 

uppföljning och utvärdering av fondens olika innehav (Pettersson & Hård af Segerstad, 2014). 

 

Som ett resultat av diskussionen mellan förespråkare för aktiv och passiv förvaltning har det 

utvecklats en ny typ av förvaltningsstrategi, som benämns faktorförvaltning eller Smart Beta-

förvaltning. Dessa strategier är i första hand utvecklade som ett resultat av den kritik som, i 

diskussionen framförts, mot hur passiv förvaltning går till. Den vanligaste metoden för detta, 

att marknadsvikta eller kapitalvikta en fonds innehav, medför att förvaltaren blir tvungen att 

sälja de aktier som haft en sämre utveckling (minskat börsvärde) och köpa de aktier som haft 

en bättre kursutveckling (ökat börsvärde), vilket gör att denne exponerar sig för risken att 

köpa in sig i finansiella bubblor (Pettersson & Hård af Segerstad, 2014).  
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 Ur denna framförda kritik har därför andra indextyper börjat utvecklas där hänsyn tas till 

andra faktorer än enbart börsvärde. De bolag som ingår i denna typ av index kan väljas ut med 

hjälp av faktorer som exempelvis volatilitet, momentum, utdelning, kassaflöde, bolagsstorlek 

och så vidare. Denna typ av indexering handlar enligt Arnott, Hsu, & Moore (2005) om 

fundamental indexering. 
 

Den oberoende rapporten Svenskt Fondexpertindex (2014) som årligen publiceras av Laika 

Consulting på uppdrag av Storebrand/SPP, beskriver Smart Beta som en kombination av aktiv 

och passiv förvaltningsstrategi och de är strategier som befinner sig i mellanrummet mellan 

dessa ytterligheter (Pressmedelande: Laika Consulting, 2014).  

1.3 Problemformulering 
Med hjälp av tidigare forskning och finansiella teorier studeras i detta arbete om och i så fall 

på vilket sätt fenomenet Smart Beta-förvaltning kan bidra till högre avkastning för 

tillgångsportföljer. I uppsatsen jämförs tre svenska Smart Beta-portföljers avkastning mot den 

avkastning som ges av den svenska aktiemarknaden. Tidsperioden vi studerar domineras av 

börsuppgång, vilket kan minska möjligheterna att dra generaliserbara slutsatser. Vårt intresse 

ligger i att se hur avkastningen under denna period utvecklats. Detta både för Smart Beta-

portföljer och indexportföljer, för att se om Smart Beta-strategier kan generera bättre 

riskjusterad avkastning än marknaden.  
 

Med utgångspunkt i ovanstående introduktion till vårt studieområde kommer vi fram till 

följande frågeställning: 

• Har det varit möjligt för tillgångsportföljer förvaltade och konstruerade i enlighet med 

Smart Beta-strategier att under perioden april 2011 - april 2016, skapa bättre 

avkastning än den svenska marknadsportföljen, representerad av svenskt 

marknadsindex? Är det möjligt att denna eventuella överprestation kan behållas när 

hänsyn tagits till portföljernas risk? 

1.4 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att i arbetets teoriavsnitt diskutera och problematisera begreppet 

Smart Beta utifrån tidigare forskning på området, samt testa om tre svenska Smart Beta-

portföljer kan skapa överavkastning i förhållande till marknaden.  
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1.5 Hypoteser 
För att besvara vår frågeställning är tanken att formulera hypoteser. När studien genomförts är 

avsikten att utifrån empirin dra slutsatser för att avgöra om hypoteserna kan avfädas eller 

bekräftas. Vi formulerar en nollhypotes och en alternativhypotes som lyder: 

 

H0: Det är inte möjligt för svenska aktieportföljer med Smart Beta-strategi att skapa 

överavkastning jämfört med marknaden, med hänsyn tagen till riskjusterad avkastning.  

H1: Det är möjligt för svenska aktieportföljer med Smart Beta-strategi att skapa 

överavkastning jämfört med marknaden, med hänsyn tagen till riskjusterad avkastning. 

1.6 Avgränsningar 
Vi har valt att göra följande avgränsningar för denna uppsats: 

• Inriktning på den svenska aktiemarknaden 

• Testperioden avser april 2011- april 2016 

• Portföljernas innehåll ska vara detsamma som det i Nasdaqs och Nordeas gemensamt 

utvecklade Smart Beta-index i mars 2016 

• Jämförelseindex och Smart Beta-portföljerna tar hänsyn till återinvesterad utdelning 

• Ingen hänsyn tas till eventuella transaktionskostnader 

• Ingen hänsyn tas till att rebalansering av Smart Beta-portföljernas verkliga innehåll 

faktiskt sker 

1.7 Tidigare forskning på området 
Begreppet Smart Beta behandlas i många studier, och en stor andel av dessa studier utvärderar 

och testar Smart Beta-produkter så som index och portföljer. Exempelvis Jacobs och Levy 

(2014), AlMahdi (2015) och Kahn och Lemmon (2016), gör ansatser till detta. Andra 

författare och forskare så som Amenc, Goltz och Martellini (2013), Amenc, Goltz och Lodh 

(2016) och Hitaj och Zambruno (2016) redogör även de för förvaltningsstrategier som kan 

anses tillhöra Smart Beta-genren.  

Det finns inte så mycket tidigare forskning på området där den beskrivna forskningen varit 

inriktad mot den svenska finansmarknaden. Dock finns det två masteruppsatser som utgjort 

examensarbeten för svenska studenter på Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm, 

där ämnet behandlats. Dessa masteruppsatser är resultatet av ett samarbete mellan studenterna 

och två svenska storbanker, se Blomkvist (2015) samt Andersson (2015).  

   

Blomqvist (2015) har som en del av ett samarbete med Skandinaviska Enskilda Banken 

(SEB) studerat och utvärderat begreppet Smart Beta med syfte att studera kan vara något för 
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SEB att använda sig av. Detta görs i sammanhanget av en indexfond. Studien är inriktad mot 

den europeiska finansmarknaden på grund av det anses vara en intressant marknad för SEB att 

agera på, samt att denna marknad anses tillräckligt bred för att skapa förutsättningar för Smart 

Beta-strategier att fungera. Studiens undersökningsperiod sträcker sig mellan januari 2007 till 

oktober 2014. Blomqvist (2015) studerar hur en sådan typ av indexfond i form av indexet 

MSCI Europe Developed Index, kan konstrueras utifrån olika Smart Beta-strategier, som 

exempelvis likaviktat portföljinnehåll, fundamentala faktorer som P/E-tal (Price/Earnings-

ratios) och maximal Sharpekvot. Dessa olika strategier testas och utvärderas sedan och deras 

historiska prestation presenteras och ställs i relation till den normala marknadsviktade 

versionen av ovanstående index. Förutom historisk totalavkastning presenteras och utvärderas 

även portföljrisk, transaktionskostnader och ett antal statistiska mått som följer av 

tillgångarnas distributionsfördelning. Det visar sig att nästintill samtliga testade strategier i 

studien resulterar i högre genererad totalavkastning än den marknadsviktade portföljen vilket 

då ger vid hand att vissa specifika Smart Beta-strategier tenderar att fungera. Respektive 

strategi medför dock även högre transaktionskostnader orsakad av ökad handelsvolym, vilket 

dock kan förväntas utifrån Smart Beta-strategiernas utformning och innehåll (Blomqvist, 

2015).  

 

Till skillnad från Blomqvist (2015) där den europeiska finansmarknaden är i fokus, behandlar 

uppsatsen av Andersson (2015) Smart Beta-index inriktade mot den svenska 

finansmarknaden. Denna uppsats grundar sig i ett samarbete mellan Nordea och författaren, 

där studiens målsättning är att utvärdera dessa index i förhållande till en rad olika 

makroekonomiska faktorer. Detta för att studera eventuellt förekommande signalvärden för 

olika typer av dessa strategier. Dessa signalvärden testas sedan för att upptäcka deras 

eventuella påverkan på prestationen för en tillgångsportfölj. Indexen som studeras i denna 

uppsats är sex Smart Beta-index som utvecklats gemensamt av Nasdaq och Nordea 

(Andersson, 2015). Studiens undersökningsperiod sträcker sig mellan juni 2004 till november 

2014. Dessa index studeras och utvärderas i en makroekonomisk kontext och där den faktiska 

prestationen baserad på insamlad data studeras och ställs i relation till den prognostiserade 

prestationen. Sharpekvoter används som analysverktyg för de testade portföljerna och 

studiens resultat påvisar att den bäst presterande portföljen baserad på historisk data är 

portföljen som konstruerats i enlighet med mean variance, grundad på de makroekonomiska 

faktorerna. Gällande prognostiseringen av portföljernas utveckling generar ingen av de 
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testade portföljerna Sharpekvoter statistiskt avvikande från den likaviktade portfölj som utgör 

referensobjekt i studien (Andersson, 2015). 

 

Faktumet att svenska banker finner området Smart Beta intressant och något värt att studera 

ytterligare, anser vi väl motiverar och stärker relevansen av det valda studieområdet för denna 

uppsats. Att bidra till ökad insikt i och ytterligare förståelse för detta begrepp verkar därmed 

till synes vara högst aktuellt och efterfrågat vilket inspirerar oss och berättigar vårt val av 

problemområde. I likhet med Andersson (2015) fokuserar vår uppsats på Smart Beta-index 

inriktade mot den svenska marknaden. Istället för att studera dessa index i en 

makroekonomisk kontext väljer vi dock att mer i linje med Blomqvist (2015) koncentrera oss 

på indexens faktiska absolutavkastning i förhållande till den övergripande marknadens 

utveckling, under en given undersökningsperiod. Marknadens påverkan på de testade Smart 

Beta-indexen studeras också genom regressionsanalys mellan marknadens och Smart Beta-

portföljernas utveckling. Vi väljer dock att i förhållande till den ovan presenterade 

forskningen att inte göra några särskilt avancerade statistiska tester och liknande. Vi anser det 

i sammanhanget för denna uppsats, vara tillräckligt med de något enklare statistiska tester vi 

presenterar. Således skiljer sig denna uppsats något från de av Andersson (2015) och 

Blomqvist (2015) då dessa uppsatser har en mer avancerad statistisk karaktär. Vår studie 

särskiljer sig även från de tidigare genom att vi främst studerar om Smart Beta-strategier är 

något som kan bidra till att överprestera marknaden och hur stor del av markanden som kan 

förklara dessa strategiers utveckling. Därför studerar vi inte så djupgående vad detta 

eventuellt kan tänkas bero på.  
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2. Teoretisk referensram  

2.1 Effektiva marknader, slumpmässighet och den effektiva marknadshypotesen 
De teorier rörande att passiv förvaltning lönar sig och att det i längden är omöjligt att slå 

marknaden, som kanske blivit mest uppmärksammade, är den forskning Fama publicerat och 

där det redogörs för en hypotes som talar om något som kallas The Efficient Market 

Hypothesis, den effektiva marknadshypotesen (Fama, 1970). Några år innan Fama fick sin 

forskning publicerad hade dock några andra amerikanska forskare, däribland Samuelson 

(1965), börjat studera detta område. Slutsatserna från denna tidigare forskning var att 

tillgångspriser är helt slumpmässiga och därmed fullständigt oförutsägbara. Tillgångspriserna 

verkade också ha egenskapen att anpassa sig till de förväntningar som investerarna har om 

tillgångars och marknaders framtida utveckling (Samuelson, 1965). 

  Fama byggde i sin forskning om effektiva marknader vidare på bland annat Samuelsons 

tankar och idéer. Fama (1970) menar att priset på en finansiell tillgång i form av exempelvis 

en aktie, alltid motsvarar den information om tillgången som är allmänt känd av de på 

marknaden aktiva investerarna. Tolkningen av detta bör då vara att det på grund av 

slumpmässigheten i de finansiella marknadernas framtida kursutveckling, i det långa loppet 

inte bör gå att återkommande överprestera gentemot marknaden. En marknad på vilken 

tillgångspriserna alltid reflekterar den tillgängliga informationen, definierar Fama som en 

effektiv marknad (Fama, 1970).  

 Fama anser därmed att aktiv förvaltning omöjligt är något som kan skapa mervärde, eftersom 

all tänkbar information redan prissatts av marknaden. 
 

Enligt Fama (1970, 1991) är det inte möjligt att sortera och välja ut aktier man tror kan gå 

bättre än marknadens genomsnitt, för att på detta vis skapa en bättre avkastning än den från 

marknaden. Dessa forskningsresultat anses vara konsekvenser av att alla investerare i enlighet 

med deras preferenser för risk försöker maximera den avkastning som kan förväntas med 

hänsyn till vald risknivå. 

  I enlighet med Fama (1970, 1991) kommer även flera andra forskare, exempelvis Samuelson 

(1965, 1973) och (Malkiel, 2003, 2005), fram till att fonder som förvaltats i enlighet med en 

aktiv förvaltningsstrategi i genomsnitt inte lyckas överprestera det index som används för 

jämförelserna, på grund av den inneboende slumpmässighet som finns i de finansiella 

marknadernas utveckling över tid. 
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Den slumpmässighet som råder på de finansiella marknaderna benämns i teorin som en 

random walk och detta begrepp har sitt ursprung i teorierna om effektiva marknader. Med 

detta begrepp menas att framtida kursutveckling för en specifik tillgång är helt frikopplad från 

och oberoende av dess historiska kursutveckling, och därmed fullständigt oförutsägbar och 

helt slumpmässig. En mer rak och påtaglig beskrivning av detta begrepp är att en tillgång som 

haft en stigande kursutveckling nio dagar i följd, inte nödvändigtvis kommer att stiga även 

den tionde dagen, just på grund av marknadens slumpmässighet.  

 Denna slumpmässighet har studerats och redogjorts för i tidigare publicerad forskning av 

Samuelson (1965) och Fama (1970), men även av bland annat av Cootner & Pyle (1978) och 

Fama och French (2010). Dessa forskare argumenterar för de finansiella marknadernas 

slumpmässighet och att det på ett uthålligt sätt är svårt att överprestera marknadens 

avkastning. 

  Ett av de mer kända påståendena eller argumenten för denna slumpmässighet eller random 

walk, presenterades av Burton G. Malkiel när han 1973 för första gången publicerade sin bok 

“A Random Walk Down Wall Street”. I boken beskrivs att en investerare i stället för att välja 

en aktiv förvaltningsstrategi lika gärna kan låta en schimpans med ögonbindel kasta pil på 

aktiesidorna i Wall Street Journal och på detta vis skapa en tillgångsportfölj som skulle kunna 

prestera lika väl som en portfölj sammansatt av finansexperter. Författaren menar att det ska 

tolkas som att det är bättre att köpa en bred indexfond som investerar i och behåller aktierna 

och till låga förvaltningskostnader, än att investera i en aktivt förvaltad aktiefond (Malkiel, 

2003). 
 

En marknad kan vara effektiv i varierande grad. Enligt Famas forskning (Fama, 1970, 1991) 

om den effektiva marknadshypotesen, kan marknaden anta tre typer av effektivitet: 

• Svag form → Marknaden har full information om tillgångars historiska utveckling. 

• Mellanstark form → Marknaden har tillgång till all offentlig information rörande olika 

typer av tillgångar. 

• Stark form → Marknaden har tillgång till all tänkbar information av både publik och 

privat karaktär (insiderinformation). 
 

Fama (1970) redogör för att den effektiva marknadshypotesen endast kan anses gälla under 

vissa specifika antaganden om funktionen på de finansiella marknaderna: 
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• Samtliga investerare agerar rationellt genom att försöka maximera den avkastning som 

går att uppnå för en given risknivå och att detta leder till att finansiella tillgångar 

värderas rationellt och på ett liknande sätt av investerarna. 

• Om det visar sig att investerare uppträder på ett mer irrationellt vis förutsätter den 

effektiva marknadshypotesen att detta uppträdande är randomiserat och oförutsägbart, 

samt att dessa irrationella investerares finansiella handel är ett nollsummespel där de 

tar ur varandras handel utan att den övergripande marknaden påverkas nämnvärt. 

• I de andra fall där vissa investerare uppvisar ett irrationellt beteende förutsätter 

marknadshypotesen att det alltid finns ett större antal investerare som agerar rationellt 

och att dessa personers handel slår ut de mer irrationella personernas handel och att 

marknaden därmed förblir opåverkad av denna irrationalitet. 

2.2 Kritik mot den effektiva marknadshypotesen  
I takt med en ökad grad av upptäckt ineffektivitet har den effektiva marknadshypotesen 

kommit att utstå allt mer kritik. Denna kritik koncentreras framförallt mot de påvisade brister 

som finns gällande hypotesens förutsättningar, antaganden och empiriska svagheter angående 

påvisade brister i de finansiella marknaderna, så kallade anomalier (Malkiel, 2003).   

  Malkiel (2003) menar att det genom studier av historien går att se att människor inte alltid 

har handlat på ett rationellt sätt. Han redogör för att människor styrs av psykologiska och 

kognitiva faktorer och att konsekvenserna av detta blir att vissa marknadsaktörer emellanåt 

agerar irrationellt och på så vis rubbar marknadseffektiviteten. Dessa störningar i marknaden 

resulterar i att tillgångar kan drabbas av felprissättning och att förutsägbara mönster i 

tillgångars avkastning uppstår vid vissa tillfällen. Malkiel (2003) menar även att marknaden 

inte kan vara fullständigt effektiv eftersom det i så fall inte skulle finnas någon anledning för 

professionella aktörer på finansmarknaden att ägna sig åt informationsinhämtning för att 

försöka skaffa sig ett informationsövertag gentemot andra investerare. Gällande detta  

hänvisar Malkiel till en studie av Grossman och Stiglitz (1980) i vilken detta påvisas. 

2.3 Effektiva portföljer och den effektiva fronten 
Den effektiva fronten är ett uttryck för den grafiska illustration som med en kurva 

sammankopplar alla tänkbara effektiva portföljer, det vill säga de portföljer som kombinerar 

förväntad avkastning och risk på ett optimalt vis. Innebörden av detta blir att en investerare 

som äger en portfölj som inte ligger på denna effektiva front äger en portfölj som inte är 

optimal och därmed ogynnsam, då det alltid går att hitta en portfölj som givet samma risknivå 

kan generera en högre förväntad avkastning. 



	
	

	 11	

 
 
Investerare bör sträva efter att äga den portfölj som kan ge maximal avkastning för en 

fastställd nivå av risktagande (Markowitz, 1952). Om investerare kan hitta en sådan portfölj 

har dessa då hittat en effektiv portfölj. En effektiv portfölj är alltså en portfölj som för varje 

nivå av förväntad avkastning alltid kombinerar tillgångar på det sätt som ger lägsta möjliga 

risk för alla olika tänkbara kombinationer av de inkluderade tillgångarna. En sådan portfölj 

ska vara så pass diversifierad att den endast innehåller systematisk risk. Det ska därmed inte 

vara möjligt att öka portföljens förväntade avkastning utan att samtidigt öka dess risk, och 

tvärt om (Berk & DeMarzo, 2014).  

 

Om man väger in alternativet att det som investerare alltid är möjligt att äga riskfria tillgångar 

i kombination med riskfyllda tillgångar, ökar möjligheterna till ökad förväntad avkastning. 

Detta eftersom tillgångar på den effektiva fronten kombineras med ett riskfritt alternativ, 

vilket alltid kommer generera en högre avkastning än enbart en effektiv portfölj innehållande 

riskfyllda tillgångar. Konsekvensen av detta blir att den effektiva fronten omvandlas till en 

linje. Den punkt där den nu linjära effektiva fronten skär den tidigare effektiva fronten som 

enbart utgörs av riskfyllda tillgångar, kommer nu kallas tangentportföljen. Den effektiva 

portföljen är nu samma portfölj som tangentportföljen, det vill säga den portfölj som har den 

högsta Sharpekvoten (Berk & DeMarzo, 2014). 

2.4 Capital Asset Pricing Model 
Ur teorierna om portföljval och effektiva marknader har olika ekonomer tillsammans 

utvecklat Capital Asset Pricing Model (CAPM). Detta är en finansiell modell som används 

för tillgångsvärdering. CAPM är en av de centrala modellerna inom finansiell teori och även 

en av de mest praktiserade. Tanken med denna värderingsmodell är att den ska ge en bild av 

det samband som råder mellan en tillgångs förväntade avkastning och tillgångens risk. 

Modellen ska således göra det möjligt att, för en fastställd och given nivå av risktagande, 

beräkna den förväntade avkastningen. Detta samband ligger sedan till grund för prissättning 

av olika tillgångar (Fama & French, 2004).  
  
De antaganden som kan anses utgöra grunden för CAPM enligt Berk och DeMarzo (2014) är: 

• Alla investerare har möjlighet att sälja och köpa alla tänkbara finansiella tillgångar till 

marknadspriser utan att ta hänsyn till olika skattetillägg och transaktionskostnader för 

denna handel. 

• Alla investerare har möjlighet att låna in och låna ut pengar till den riskfria räntan. 
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• Det existerar bara en placeringshorisont och investerarna bryr sig inte om eventuella 

händelser bortom denna horisont. 

• Alla investerare agerar rationellt och ser till att äga endast effektiva portföljer av 

finansiella tillgångar. Det vill säga portföljer som ger högsta tänkbara avkastning för 

en given risknivå. 

• Alla investerare har homogena förväntningar (homogenous expectations) om 

framtiden gällande förväntad avkastning, korrelation och volatilitet för finansiella 

tillgångar.  
 

Formeln för Capital Asset Pricing Model: 
 
𝐸 𝑅! = 𝑅! + 𝛽! ∗ [𝐸 𝑅!"# − 𝑅!] 
Ekvation 1. Ekvationen för CAPM. Egen bearbetning utifrån Berk och DeMarzo (2014).  
 
𝐸(𝑅!) = Förväntad avkastning för tillgång i  
𝑅! = Riskfri ränta  
𝛽! = Betavärde för tillgång i  
𝐸(𝑅!"#) = Förväntad avkastning från marknaden 

2.5 Beståndsdelar i the Capital Asset Pricing Model  

2.5.1 Riskfri ränta  
Som tidigare nämnts är ett av antagandena som måste gälla för att praktiskt kunna 

implementera CAPM, att det går att låna in och låna ut pengar till en riskfri ränta. Denna 

riskfria ränta är det teoretiska begreppet för avkastning från en riskfri tillgång och används för 

att jämföra avkastningen mellan riskfyllda och riskfria placeringsalternativ. Som mått på den 

riskfria räntan används vanligtvis den ränta som betalas från statspapper. Vilken typ av ränta 

som används beror främst på aktuell placeringshorisont. Räntor från statspapper med både 

långa och korta löptider används. Till följd av att den riskfria räntan i teorin kan erhållas helt 

utan risk bör då varje riskogillande investerare förvänta sig en avkastning högre än den 

riskfria räntan för varje enhet extra risk denna väljer att äga (Gavelin & Sjöberg, 2012; Berk 

& DeMarzo, 2014; Oxenstierna, 2015).  

2.5.2 Marknadens avkastning och riskpremien 
Riskpremien beskrivs som den ytterligare avkastning, utöver riskfri ränta, som marknaden 

kräver för att kompenseras för den risk som följer ett ägande av riskfyllda tillgångar. 

Investerare som äger andelar av marknadsportföljen vill med andra ord ha extra avkastning 

som ett resultat av att hålla extra risk (Gavelin & Sjöberg, 2012; Berk & DeMarzo, 2014).  
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  Tillsammans med den riskfria räntan ger marknadens riskpremie ett mått på den totala 

avkastning investerare kan förvänta sig som ägare av både riskfria och riskfyllda tillgångar 

och olika kombinationer av dessa instrument (Berk & DeMarzo, 2014). 

2.5.3 Betavärde  
För att kunna använda sig av CAPM som värderings- eller prissättningsmodell krävs enligt 

ekvationen för modellen, utöver riskfri ränta och marknadens riskpremie, även ett mått på 

marknadsrisken. Denna typ av risk eller osäkerhetsmått benämns ibland också som den 

systematiska och odiversifierbara risk som investerare exponeras för genom att äga riskfyllda 

tillgångar. Måttet fungerar därmed som en indikator på hur känslig en tillgång eller portfölj är 

för förändringar i den övergripande marknaden till följd av exempelvis konjunkturcykler eller 

ränteförändringar (Berk & DeMarzo, 2014).  

  Detta mått brukar benämnas betavärdet, och betecknas 𝛽, för en tillgång. Betavärdet för en 

tillgång kan relativt enkelt beskrivas som kovariansen mellan marknadens avkastning och den 

aktuella tillgångens eller portföljens avkastning.   

  

Den matematiska formeln för betavärdet uttrycks som: 

 

𝛽! =
𝐶𝑜𝑣(𝑅!,𝑅!"#)
𝑉𝑎𝑟(𝑅!"#)

=
𝐶𝑜𝑣(Σ!𝑥!𝑅! ,𝑅!"#)

𝑉𝑎𝑟(𝑅!"#)
= Σ!𝑥!

𝐶𝑜𝑣(𝑅! ,𝑅!"#)
𝑉𝑎𝑟(𝑅!"#)

= Σ!𝑥!𝛽! 
Ekvation 2. Ekvation för betavärdet i en portfölj. Egen bearbetning utifrån Berk och DeMarzo (2014). 
 
𝛽! = Betavärde för portföljen  
𝑅! = Avkastning för portföljen  
𝑅!"# = Avkastning från marknaden 
Ri = Avkastning för tillgången i 
Σ! = Summan av tillgångarna i 
𝑥! = Portföljandel för tillgången i 
𝛽! = Betavärde för tillgången i  
Cov = Kovarians 
Var = Varians 
 
För att beräkna en tillgångs eller en portföljs betavärde används historiska data över 

marknadens och den aktuella tillgångens utveckling för en bestämd period. För att beräkna de 

i portföljen ingående tillgångarnas individuella betavärden behövs dock kännedom om deras 

korrelationer. Vid ett större antal tillgångar i en portfölj blir detta snabbt ett ohanterbart 

problem ur praktisk synpunkt då antalet korrelationer som behöver beräknas växer 

exponentiellt med ett ökande antal tillgångar. Det behövs därför ett mer praktiskt sätt att 

uppskatta en tillgångsportföljs betavärde. Med anledning av det brukar beta istället estimeras 
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statistiskt genom regression. Denna statistiska metod uppskattar betavärdet och således 

behövs ingen manuell beräkning av detta värde ( Gavelin & Sjöberg, 2012; Berk & DeMarzo, 

2014) 

  Marknadens betavärde uppgår alltid till ett (1) då marknadens utveckling fullt ut förklaras av 

dess systematiska risk. En tillgångs betavärde kan både vara lägre eller högre än marknadens 

beroende på i vilken utsträckning tillgångens eller portföljens avkastning är avhängig den 

underliggande marknaden. En implementering av betavärdet och dess bidrag till CAPM blir 

därmed att en specifik tillgång med ett positivt betavärde som ligger nära ett (1), alltså 

marknadens risk, predikterat av CAPM, således också ger en liknande förväntad avkastning 

som den från marknaden. Ett betavärde som är väsentlig lägre än ett (1) eller till och med 

negativt indikerar att tillgångens förväntade avkastning, enligt CAPM, inte utvecklar sig på ett 

liknande sätt som marknaden eller rentav rör sig åt motsatt håll som denna. Ett betavärde 

större än ett (1) ger vid hand att tillgången bör utvecklas bättre och därmed ge högre 

avkastning än marknaden. Ett högre betavärde än marknaden ökar dock risken för en tillgång 

och den blir således mer känslig för förändringar, även negativa sådana (Berk & DeMarzo, 

2014).  

2.5.4 The Capital Market Line och The Security Market Line 
The Capital Market Line, här översatt till kapitalmarknadslinjen, kan härledas ur CAPM, och 

är en linje som används för att grafiskt visa den avkastning från effektiva portföljer som är 

beroende av den riskfria avkastningen och risknivån i en effektiv portfölj (Berk & DeMarzo, 

2014).  

 Tangentportföljen, eller den effektiva portföljen, är samma portfölj som marknadsportföljen 

under förutsättning att samtliga antaganden för CAPM håller. När denna tangentlinje vidrör 

den effektiva fronten, eller marknadsportföljen, blir denna linje att kallas för 

kapitalmarknadslinjen. Tolkningen i enlighet med CAPM är att samtliga investerare bör välja 

att äga andelar av en portfölj som ligger utmed denna linje och sedan anpassa portföljens 

innehåll av riskfria och riskfyllda tillgångar efter deras individuella preferenser för risk 

(Gavelin & Sjöberg, 2012; Berk & DeMarzo, 2014).  

   The Security Market Line, som här översatts till värdepappersmarknadslinjen, är precis som 

kapitalmarknadslinjen en grafisk linje som kan härledas från CAPM. Denna slags linje 

används för att illustrera den övergripande marknadens systematiska risk i förhållande till 

dess avkastning och är i grunden den grafiska illustrationen för formeln för CAPM. 

Ekvationen för CAPM antyder att det bör finnas ett linjärt samband mellan en tillgångs 

förväntade avkastning och dess betavärde. Det är detta som värdepappersmarknadslinjen 
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visar. Linjens lutning är detsamma som marknadens riskpremie. Förutsatt att antagandena om 

CAPM håller är detta en linje på vilken alla enskilda tillgångar bör kunna placeras om de 

grafiskt plottas i enlighet med dess förväntade avkastning och betavärde enligt CAPM 

(Gavelin & Sjöberg, 2012; Berk & DeMarzo, 2014).  

  Värdepappersmarknadslinjen är användbar om man vill försöka avgöra om huruvida en 

tillgång ger en någorlunda förväntad avkastning givet dess risk. Samtliga av marknaden 

korrekt prissatta eller värderade tillgångar kommer placeras utmed linjen om man väljer att 

plotta dem grafiskt. Om en specifik tillgång vid grafisk plottning placerar sig ovanför denna 

linje antyder det att tillgången är undervärderad som en följd av det går att förvänta sig en 

högre avkastning givet tillgångens inneboende risk, och tvärtom om tillgången placerar sig 

under linjen (Berk & DeMarzo, 2014). 

 

Den huvudsakliga skillnaden mellan kapitalmarknadslinjen och värdepappermarknadslinjen 

är att utifrån den förstnämnda linjen konstrueras portföljer utifrån deras standardavvikelse, det 

vill säga portföljens totala risk. Med utgångspunkt från den sistnämnda linjen värderas 

enskilda och unika tillgångar utifrån deras respektive bidrag till systematisk risk, alltså till 

risken i marknadsportföljen (Gavelin & Sjöberg, 2012; Berk & DeMarzo, 2014). 

2.6 Kritik mot the Capital Asset Pricing Model  
Efter utvecklingen av CAPM har det under årens lopp riktats en del kritik mot denna 

värderingsmodell. Det är framförallt de antaganden som ligger till grund för modellen som 

kritiken koncentreras mot. Bland annat Roll (1977) men också Jensen, Black och Scholes 

(1972) har ägnat sig åt att genom djupgående utvärdering och tester av modellen, konstatera 

en del fel och brister.  

Roll (1977) anser att en praktisk implementering av modellen är svår på grund av att den 

faktiska sammansättningen av den effektiva marknadsportföljen inte går att fastställa. 

Eftersom denna portfölj bör innehålla finansiella tillgångar från alla tänkbara marknader 

förutsätter därmed CAPM att investerare inte har särpräglade preferenser om vare sig typer av 

värdepapper eller tillgängliga marknader. CAPM antar därmed att det enda placerare bryr sig 

om vid valet av tillgångar är relationen mellan risk och avkastning, vilket Roll (1977) ställer 

sig kritisk till eftersom detta bland annat kräver att tillgångar är möjliga att dela upp i ändlös 

utsträckning mellan vad som innehas eller omsätts. Att marknadsportföljen, som existerar i 

enlighet med CAPM i teorin anses inneha alla typer av tillgångar, exempelvis även 

humankapital, gör det svårt att praktiskt iaktta denna portfölj. De flesta investerare väljer av 
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den anledningen att ersätta marknadsportföljen med en proxy för denna, det vill säga att de 

använder sig av substitut i form av till exempel breda aktieindex. Detta kan få negativa 

konsekvenser för tolkningen av modellens innebörd eftersom användandet av substitut till 

marknadsmodellen kan resultera i felaktiga konklusioner om modellens giltighet och 

trovärdighet (Roll, 1977).  

Vidare antar CAPM att investerare, betingat av en avkastningsnivå, prefererar mindre 

risktagande i förhållande till mer risktagande och vice versa. Detta anses inte spegla samtliga 

investerare då möjligheterna finns att vissa av dessa är villiga att hålla en högre risknivå och 

även betala för denna. CAPM förutsätter, i enlighet med den effektiva marknadshypotesen, att 

samtliga placerare exponeras för samma information och att de därför värderar framtida 

förväntad avkastning och risk på samma sätt för alla tillgångar. Det handlar alltså om Famas 

antagande om homogeneous expectations (Roll, 1977). 

  Slutligen anser inte heller Roll (1977) att CAPM ska kunna uppskatta och påvisa 

avkastningen på aktier på ett reliabelt och valitt sätt då erfarenhetsmässiga och faktabaserade 

studier visat att aktier med lägre betavärde än marknaden ändå kunnat generera högre 

avkastning, än estimerat av modellen och betavärdet. Se exempelvis Jensen, Black och 

Scholes (1972) angående detta. Det har gjort att dessa forskare anser att fakta antingen är 

rationell eller irrationell, vilket gör att CAPM och den effektiva marknadshypotesen hamnar i 

konflikt med varandra gällande de antaganden som ligger till grund för respektive teori. 

Utöver Roll (1977) har även studier av Fama och French (1992, 1993, 1996) riktat viss kritik 

mot CAPM och dess innebörd. Fama och French menar att deras resultat kunde bevisa att det 

även finns andra faktorer än betavärdet och därigenom marknadsrisk och utveckling som kan 

bidra och förklara avkastningen och att dessa faktorer bidrar till en ökning av 

förklaringsgraden för en tillgångs utveckling. Detta resulterade vidare i att andra 

värderingsmodeller utvecklades där andra faktorer utöver marknaden inkluderades (Fama & 

French, 1992, 1993). Följden av detta blev Fama och Frenchs multifaktormodeller. 

  Andra typer av multifaktormodeller än de utvecklade av Fama och French, är exempelvis 

Stephen Ross Arbitrage Pricing Theory (Ross, 1976). Enligt Ross multifaktormodell kan även 

andra faktorer av mer makroekonomisk karaktär, företagsspecifika faktorer eller annan 

marknadsdata, inkluderas i en värderingsmodell (Ross, 1976).  
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2.7 Alfa 
Att hitta alfa brukar vara det övergripande målet inom finansiell förvaltning. Alfa benämns 

vanligtvis som skillnaden mellan en tillgångs förväntade avkastning i enlighet med en 

jämviktsmodell, till exempel CAPM, och tillgångens faktiska avkastning. Med andra ord är 

alfa den extra avkastning som genereras av en specifik tillgång i förhållande till marknaden, 

justerat för skillnaden i risk mellan tillgången och marknaden. Detta statistiska mått används 

tillsammans med betavärde eftersom beta är ett indikationsmått på marknadsrisk och alfa ett 

mått på överavkastning jämfört med marknaden (Berk & DeMarzo, 2014). 

  Alfa för en tillgång redovisas vanligtvis som ett negativt eller positivt tal. Detta tal, 

exempelvis 4 eller -2, motsvarar en procentuell avkastning för hur exempelvis en portfölj 

presterat under en period jämfört med marknaden eller det jämförelseindex som används som 

proxy för denna (Berk & DeMarzo, 2014).  

 

För att relatera alfa till CAPM och värdepappersmarknadslinjen i synnerhet, blir 

implementeringen av CAPM och dess beståndsdelar att alfa bör vara nära noll (0) eller rentav 

obefintlig för en tillgång, eftersom den finansiella marknaden genom CAPM antas vara 

effektiv (Gavelin & Sjöberg, 2012; Berk & DeMarzo, 2014). 

 Ett exempel för att tydligare beskriva alfas relation till CAPM kan vara att denna 

jämnviktmodell estimerar en portföljs avkastning till 10 procent baserat på dess relation till 

marknadsrisk. Ponera att portföljen istället visar sig avkasta 15 procent. Portföljen 

överavkastar därmed marknadens prediktion med 5 procent och portföljens alfa är därmed 5. 

Dessa 5 procent representerar då överavkastningen från portföljen jämfört med vad som 

kunde förväntas i enlighet med CAPM (Berk & DeMarzo, 2014).  

 

Berk och DeMarzo (2014) argumenterar för att alfa är något som kan uppnås i fondportföljer, 

men att denna överavkastning allt som oftast elimineras vid avräkning av fondernas 

förvaltnings- och transaktionskostnader.  Detta redogör även Fama och French (2010) för.  

 Vi har för avsikt att studera detta faktum, fast med implementering av Smart Beta-begreppet. 

Eftersom målet med en Smart Beta-strategi precis som för aktiva strategier är att överprestera 

marknaden, men till en lägre kostnad för att bibehålla alfa, försöker vi testa om en mer passiv 

strategi som Smart Beta verkligen lyckas bibehålla alfa. Ett argument för detta är att den 

löpande förvaltningen av en Smart Beta-portfölj mer liknar passiv förvaltning och därför bör 

vara billigare än aktiv förvaltning. Således bör en portfölj med Smart Beta-inriktning ha bättre 
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förutsättningar att generera alfa än en fond med aktiv förvaltningsstrategi. Exempelvis Arnott 

et al. (2005), Jacobs och Levy (2014) och AlMahdi (2015) redogör för detta.  

2.8 Tillgångars momentum och momentumeffekter 
Enligt Jegadeesh och Titmans (1993) forskning om momentumeffekter, men även enligt 

Shillers (2003) forskning om finansiellt beteende bland investerare, kan det påvisas att det för 

vissa typer av tillgångar kan antas finnas ett momentum, en rörelseeffekt. Denna 

momentumeffekt handlar om att när en tillgångs pris är inne i en positiv trend med ökande 

pris under en tidsperiod finns forskningsresultat som påvisar att dessa tillgångars pris tenderar 

att fortsätta stiga under en överskådlig tid framöver. Chansen för att priset på dessa aktier 

fortsätter stiga är därmed större än risken för att priset kommer sjunka framgent. Denna 

påvisade effekt som gör att vissa mönster uppträder på marknaden, strider mot teorierna om 

marknadens inneboende slumpmässighet och att den antas följa en random walk. Det har 

sedan upptäckten av denna effekt utvecklats förvaltningsstrategier där denna momentumeffekt 

spelar en avgörande roll för de tillgångar investerare väljer att äga (Jegadeesh & Titman, 

1993). Forskningen visar att aktier som under de senaste sex till tolv månaderna, utvecklats 

starkt i positiv riktning, tenderar att fortsätta utvecklas positivt och generera överavkastning 

jämfört med marknaden under de kommande tre till tolv månaderna (Jegadeesh & Titman, 

1993). Dessa forskningsresultat hamnar därmed i konflikt med teorierna om effektiva 

marknader och CAPM (Berk & DeMarzo, 2014). 

  Det Shiller (2003) redogör för i sin forskning är att investerares finansiella beteende 

uppvisar en viss typ av eftersläpning när det gäller reaktion och agerande inför ny information 

på marknaden. Det finns alltså tendenser för att investerare inte reagerar särskilt snabbt när de 

exponeras för vissa typer av information gällande finansiella tillgångar. Denna irrationella 

trögrörlighet gör det möjligt för mer rationella investerare att agera utifrån detta och på så vis 

i tid hinna med att utnyttja de investeringsmöjligheter som existerar för aktier vilka befinner 

sig i ett positivt momentum (Shiller, 2003).  

 Forskningen om momentumeffekter visar att dessa effekter tenderar att avta inom en tid runt 

tre år, och att aktier som under en längre period haft ett positivt momentum efter denna tid 

tenderar att utvecklas betydligt sämre än marknaden som helhet under de perioder när deras 

momentum börjar avta. Istället kommer de aktier som haft en sämre utveckling tidigare, börja 

trenda positivt och framöver gå in i ett positivt momentum som kan antas fortsätta under en 

överskådlig tid framöver (Jegadeesh & Titman, 1993; Shiller, 2003; Berk & DeMarzo, 2014).   
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2.9 Smart Beta och tidigare studier 
I denna del av referensramen redogörs för en del av de utvecklade teorierna som finns inom 

denna genre som, i enlighet med tidigare forskning, benämns Smart Beta. 

Det saknas en entydig definition av begreppet Smart Beta, se exempelvis Blomkvist (2015). 

De grundläggande idéerna med Smart Beta handlar om ett annorlunda tillvägagångssätt för att 

vikta innehaven i en tillgångsportfölj, jämfört med det traditionella sättet att vikta 

portföljandelar, vilket är det sätt som är dominerande vid passiv förvaltning (Arnott & Kose, 

2014).  

 Konsekvensen av svårigheterna med att tydligt definiera vad Smart Beta är gör att det är svårt 

att avgöra vilken typ av fonder och portföljer som förvaltas i enlighet med dessa strategier.  

 

Financial Times (2015) definierar begreppet Smart Beta som ett svårgreppbart fenomen inom 

finansområdet och att det på ett övergripande sätt går att se Smart Beta som ett 

paraplybegrepp som fångar upp ett flertal förvaltnings- eller investeringsstrategier som är 

regelbaserade och följer vissa tumregler för hur placeringar ska hanteras. Ett relativt trivialt 

tillvägagångssätt som att utnyttja eller konstruera likaviktade index som substitut till de mer 

vanligt förekommande markandsviktade indexen, kan även det anses ligga i linje med 

begreppet Smart Beta (Financial Times, 2015).  

 

Smart Beta anses vara något av en finansiell innovation till följd av att dessa strategier 

erbjuder lägre förvaltningskostnader än de som gäller för mer aktiv förvaltning, och ändå ger 

möjlighet att prestera bättre är marknaden. Detta konstaterande bör sätta en viss press på den 

traditionella aktiva förvaltningen som utlovar liknande överavkastning men till högre 

förvaltningsavgifter. Med detta sagt påstås Smart Beta-strategier, som används på rätt sätt, 

vara en aktiv kapitalförvaltares värsta fiende (Kahn & Lemmon, 2016). 

 

 Den bakomliggande tanken med Smart Beta är att kunna hålla lägre förvaltningskostnader än 

de som kännetecknar de mer aktiva strategierna. Genom detta kan denna strategi erbjuda 

förvaltning till mer facila priser, men ändå behålla möjligheten att överprestera gentemot 

marknaden genom att utnyttja till exempel felprissättningar och annan form av ineffektivitet. 

Detta görs möjligt genom att förvaltningen och denna typ av index till stor del är 

regelbaserade och därmed inte behöver anpassas fullt ut efter hur den underliggande 
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marknaden utvecklas. Vilket är det som utmärker de mer passiva strategierna med 

marknadsviktade index (Financial Times, 2016).  

  Just svagheterna, eller nackdelarna, som finns med att passivt följa marknadsviktade index är 

några av anledningarna till att så kallade Smart Beta-strategier har utvecklats. Med hjälp av 

dessa strategier kan investerare eller portföljförvaltare anpassa tillgångsportföljers innehåll 

efter förväntningarna på marknadens framtida utveckling (AlMahdi, 2015).  

Tror förvaltaren att marknaden kommer utvecklas positivt kan denne anpassa portföljens 

innehåll så exponeringen mot risk ökar och att portföljens känslighet för systematisk risk kan 

förväntas överstiga marknadens systematiska risk och då förhoppningsvis kunna generera 

ökad avkastning i takt med att underliggande marknad utvecklas positivt. Om investeraren 

däremot tror att marknaden kommer utvecklas negativt framgent kan portföljinnehållet 

anpassas så att riskexponeringen minskar och att portföljens risk kan förväntas vara lägre än 

marknadens. På så vis kan portföljens anpassade innehåll förhoppningsvis bromsa en 

eventuell nedgång för utvecklingen av portföljen (AlMahdi, 2015).  

 

Kahn och Lemmon (2016) ger en något annorlunda förklaring till vad Smart Beta egentligen 

är. Kahn och Lemmon förklarar Smart Beta-strategier som aktiva sådana men med inslag av 

viss passivitet. Författarna beskriver begreppet som relativt triviala och regelbaserade sätt att 

konstruera tillgångsportföljer på och som på ett transparent och statiskt vis ger investerare 

exponering mot sådan fundamental karaktäristika som genom historien visat sig kunna bidra 

till överavkastning gentemot marknaden (Kahn & Lemmon, 2016).  

 Samma författare redogör även för att Smart Beta strategier i grunden inte är någon ny 

finansiell innovation eftersom fundamentala faktorer redan diskuterades i samband med den 

forskning som publicerade av Ross (1976). 

 En av konsekvenserna av Ross forskning visade sig bli ett ökat fokus mot sådana faktorer, 

utöver risk, som visade sig kunna skapa positiva effekter till följd av ett bättre utbyte mellan 

just risk och avkastning. Några av dessa faktorer är exempelvis momentum, bolagsstorlek i 

form av marknadsvärde, låg volatilitet och värdering av bolaget i termer av marknadsvärde i 

relation till bokfört värde, så kallade P/B-kvoter (Price-to-Book-ratios) (Kahn & Lemmon, 

2016).  

 

Jacobs och Levy (2014) menar att Smart Beta-strategiers syfte är att genom alternativa 

viktningsmetoder skapa överavkastning i jämförelse till sådana index av markandsviktad 

karaktär. Exempel på faktorer som historiskt visat sig göra detta möjligt är momentum, låg 
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volatilitet, typ av värdering, samt bolagsstorlek. Alltså samma typ av faktorer som Kahn och 

Lemmon (2016) redogör för. I artikeln gör författarna Jacobs och Levy (2014) en jämförelse 

över de karaktäristika och resultat som skiljer sig mellan Smart Beta och Smart Alfa. Som ett 

förtydligande beskriver de att Smart Alfa egentligen är vanligt alfa, men uttrycket är anpassat 

till samma kontext som Smart Beta. I artikeln kommer författarna fram till att Smart Beta-

strategier påminner om passiva strategier, mycket på grund av enkelheten, men att det 

existerar vissa former av aktiva strategier eftersom en hel del aktiva val runt förvaltningen 

ändå måste tas. Detta är dock sådana aktiva val som investerare bör förstå är nödvändiga att 

göra när det handlar om strategier för att förvalta kapital (Jacobs & Levy, 2014).  

  Författarna menar att Smart Beta beskrivs som en strategi med ett något oklart teoretiskt 

ursprung då det inte anses vara klarlagt om den överavkastning som historiskt visat sig kunna 

skapas är en orsak av enbart marknadens systematiska risk eller om det är resultatet av 

ineffektiviteter i marknaden. Författarna väljer att bland annat att hänvisa till att tidigare 

forskning kunnat påvisa båda delarna, så som forskning av Fama och French (1992, 1993), 

Arnott et al. (2005) och Baker, Bradley och Wurgler (2011). Författarna själva ställer sig även 

frågande till hur överavkastningen kan uppkomma och om det beror på rebalansering av 

tillgångarna, valet av fundamentala faktorer eller den bias som eventuellt uppstår till följd av 

valet att frångå traditionell marknadsviktning (Jacobs & Levy, 2014).  

  Enligt artikeln Smart Beta versus Smart Alpha (Jacobs & Levy, 2014) anses Smart Beta 

påminna om passiva strategier eftersom tillgångar i Smart Beta-portföljer ofta rebalanseras, 

viktas och väljs ut i enlighet med fastställda riktlinjer. Detta istället för att i linje med aktiva 

strategier göra unika prediktioner för avkastning och risk gällande enskilda tillgångar. Samma 

artikel redogör för att de aktiva inslagen när det gäller dessa smarta strategier äger rum 

utanför den egentliga investeringsprocessen istället för under själva processen. Strategierna 

förutsätter även att en del ytterligare val görs, bland annat när det handlar om vilka 

fundamentala faktorer som ska användas och hur dessa ska identifieras och specificeras 

(Jacobs & Levy, 2014). 

2.9.1 Institutionell definition av Smart Beta 
En mer institutionell definition av Smart Beta ger vid hand att det rör sig om en strategi som 

baseras på fundamentala faktorer och därigenom koncentrerar sig på skillnader i värdering av 

tillgångar (Amenc, Goltz & Lodh, 2016). Dessa fundamenta innebär att dessa strategier ser 

bortom relationen mellan tillgångspriser och portföljandelar, för att på så vis uppnå ytterligare 

avkastning än den genomsnittliga marknadens. Förutsättningar för detta skapas i och med att 

strategierna bortser från marknadsviktning av tillgångarna. Blomkvist ( 2015) citerar i sitt 



	
	

	 22	

arbete Research Affiliates definition av vad Smart Beta-strategier innebär och använder sig av 

denna definition som angreppssätt i sin studie. Även AlMahdi (2015) väljer att använda sig av 

Research Affiliates definition av begreppet. 

  Research Affiliates är ett amerikanskt bolag inom investment management som bland annat 

fokuserar på kvantitativa strategier och fundamental indexkonstruktion (Research Affiliates, 

2016). Detta företag definierar Smart Beta som en strategi som placerar sig i gränslandet 

mellan passiva och aktiva förvaltningsstrategier. Begreppet anses till största delen påminna 

om en passiv förvaltningsstrategi, men med aktiva inslag vilket anses öka möjligheterna till 

överavkastning (Arnott & Kose, 2014). Denna beskrivning stämmer överens med den 

förklaring av begreppet som används i rapporten Svenskt Fondexpertindex (2014), vilket 

motiverar oss att tolka Smart Beta i enlighet med dessa förklaringar. 

  Towers Watson, ett amerikanskt bolag aktivt inom bland annat risk management menar att 

Smart Beta huvudsakligen är strategier som ger finansiella placerare ökade möjligheter att öka 

spridningen av marknadens riskpremier och ger fler alternativ till att hitta dessa. Towers 

Watson menar även att dessa riskpremier kan tillgodogöras på ett billigare sätt än genom 

traditionell aktiv förvaltning (Tindall, 2013).  

   

Towers Watson redogör även för dess åsikter om Smart Beta och även detta företag menar att 

Smart Beta placerar sig i gränslandet mellan traditionell beta- och alfaförvaltning. Bolaget 

redogör för att utvecklingen av Smart Beta-strategier fortfarande befinner sig i en 

inledningsfas, men att andelen kapitalförvaltare som använder denna typ av strategier ligger i 

en ökande trend. Detta anses som något positivt men i takt med den ökade populariteten och 

tillflödet av kapital för Smart Beta-förvaltning finns risken att avkastningen från dessa 

strategier kommer minska i framtiden (Tindall, 2013).  

 Towers Watson menar att det finns några olika infallsvinklar att använda sig av vid 

förvaltning i enlighet med Smart Beta. De två huvudsakliga är tematiska och systematiska 

angreppssätt. Det förstnämnda handlar om att förvaltaren intresserar sig för speciella teman 

som vägs in i förvaltningen och dessa teman kan bestå av exempelvis demografi. Det andra 

angreppssättet är det systematiska, som utgörs av fyra nyckelfaktorer eller perspektiv. Dessa 

är det likaviktade perspektivet, det fundamentalviktade perspektivet, det risk-reward-viktade 

perspektivet samt det faktorviktade perspektivet (Tindall, 2013).  

  

I enlighet med ovanstående redogörelse av begreppet Smart Beta samt de 

undersökningsobjekt som valts ut för studien, kommer vi i denna uppsats fortsättningsvis att 
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tolka Smart Beta-begreppet som en typ av strategi som grundar sig på fundamentala och 

likaviktade faktorer och index. Därför redogörs det i nedanstående avsnitt för en del tidigare 

forskning kring just fundamentala faktorer och fundamental indexering. 

2.9.2 Fundamental indexering 
Fama och French (1992, 1993) ägnade sig under 1990-talet åt att studera vilka faktorer utöver 

risk som eventuellt kan förklara aktiers avkastning på den amerikanska finansmarknaden. 

Deras forskning resulterade i den så kallade Fama-French Three Factor-Model, vilken är en 

marknadsmodell som utöver marknaden även tar bolagsstorlek och värdering i beaktande för 

att förklara avkastning (Fama & French, 1992, 1993).   

  Denna trefaktormodell fortsatte att utvecklas under 1990- och 2000-talet och fler 

fundamentala faktorer inkluderades för att ytterligare öka förklaringen till vad det är som 

driver tillgångars avkastning. Den flerfaktormodell som Fama och French senast redogjort för 

inkluderar fem tänkbara förklaringsfaktorer. Dessa faktorer utgörs av den underliggande 

marknaden, av bolagsstorlek, typ av värdering, lönsamhet och investeringstendenser (Fama & 

French, 2015).  

 

Eugene Fama och Kenneth French ( 1992, 1993) forskning rörande vilka fundamentala 

faktorer utöver marknaden som driver tillgångars avkastning kan sägas utgöra grunden till den 

fundamentala indexering som introducerades av Arnott et al. ( 2005). Denna artikel beskriver 

en ny typ av indexering där det istället för att sätta samman index i enlighet med 

marknadsviktning, kan konstrueras index efter andra kriterier än enbart bolagsvärde i 

förhållande till marknadens totala värde. Arnott et al. (2005) redogör i sin forskning för hur 

tillgångar kan andelsviktas efter deras direktavkastning, bokförda värde, vinster och så vidare. 

Författarna kan påvisa att dessa typer av fundamentalviktade index kan generera ökad 

avkastning till lägre risk än mer normala marknadsviktade index. Arnott et al.s forskning är 

inriktad mot den amerikanska marknaden och rör tidsperioden mellan 1962 och 2004 (Arnott 

et al., 2005). 

  Den fundamentala indexering som introducerades av Arnott et al. (2005) har sedan dess 

applicerats till andra marknader och tidsperioder. Exempelvis Hemminki och Puttonen (2008) 

sätter fundamental indexering i en europeisk kontext och testar vilka resultat som Arnott et 

al.s metoder uppvisar för den europeiska marknaden. Testperioden i Hemminki och Puttonens 

forskning sträcker sig mellan januari 1996 och december 2006. Deras forskning visar sig dock 

uppnå liknande resultat som de Arnott et al. presenterar för den amerikanska marknaden 
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vilken därmed stödjer Arnott et al.s resultat ytterligare, även om tidsperioden är kortare 

(Hemminki & Puttonen, 2008). 

  Mar, Bird, Casavecchia och Yeung (2009) sätter den fundamentala indexeringsmetoden i en 

australisk kontext och testar om resultaten presenterade av Arnott et al. (2005) kan visa sig 

stämma även för marknaden i Australien, vilket de gör. Mar et al. använder sig, i likhet med 

Hemminki och Puttonen (2008), av en kortare testperiod. Denna sträcker sig mellan 1995 och 

2006.  

  Att samma angreppsätt rörande fundamental indexering, på tre olika marknader visar sig 

uppvisa liknande resultat, anser vi därmed stärker teorierna om att denna förvaltningsstrategi 

verkar fungera. 

2.10 Kritik mot Smart Beta 
I takt med att Smart Beta-strategier ökat i popularitet under de senaste åren har även en del 

kritik växt fram. 

 Malkiel (2014) redogör för vad en del tidigare forskning säger om Smart Beta men han 

sammanfattar även en del av den kritik som framförts mot begreppet och dess innebörd. 

 Han menar att alla Smart Beta-strategier mer eller mindre bör klassificeras som aktiva 

förvaltningsstrategier istället för passiva strategier. De som förespråkar Smart Beta och 

använder sig av dessa strategier har en tro om att vissa utvalda värdepapper och tillgångar 

kommer generera överavkastning. Malkiels åsikt är att dessa förespråkare då indirekt räknar 

med att en del andra investerare väljer att äga portföljer som ger dem en avkastning som är 

undermålig marknadens, det vill säga att dessa investerare valt att exponera sig mot så kallad 

Dumb Beta (Malkiel, 2014).  

 Författaren anser att marknaden bäst motsvaras av marknadsviktade portföljer och att 

förespråkarna för Smart Beta hävdar att de investerare som vill äga marknadsportföljen 

kommer välja en Dumb Beta-strategi på grund av att de genom att äga marknaden automatiskt 

även kommer att äga tillväxtaktier som är övervärderade. Malkiels åsikt är att detta påstående 

inte kan anses vara sant. Så måste vara fallet eftersom den investerare som väljer att äga en 

bred indexfond som följer marknaden per definition också kommer att kunna erhålla 

marknadens genomsnittliga avkastning. Med detta menar Malkiel att om Smart Beta-

portföljer och fonder verkligen kan generera avkastning högre än marknadens genomsnitt kan 

det inte vara på bekostnad av de investerare som äger traditionellt marknadsviktade 

indexfonder. Utan detta måste istället vara på bekostnad av de aktiva förvaltare som väljer att 

inte äga marknadsportföljen (Malkiel, 2014).  
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Malkiel redogör vidare för en del brister med Smart Beta-strategier. Han menar att alla Smart 

Beta-portföljer, när man återskapar dem historiskt, har genomgått långa tidsperioder där de 

underpresterat gentemot marknaden. Detta ger vid hand att det finns ansenliga bevis för att 

även dessa portföljer drabbas av reversion to the mean. Detta innebär att perioder av 

överprestation väldigt ofta uppföljs av perioder där resultaten inte alls är lika övertygande. På 

detta vis kommer avkastningen över tid att jämnas ut och genomsnittet likna den avkastning 

som ges av marknaden (Malkiel, 2014). 

 Eftersom en del Smart Beta-portföljer kan förknippas med multifaktormodeller liknande 

sådana som exempelvis Fama och French (1992, 1993, 2015) utvecklat, uppvisar dessa de 

typiska resultaten för dessa typer av portföljer, konstruerade på detta sätt. Dessa resultat är att 

portföljerna inte lyckas generera någon riskjusterad överavkastning. Sådana Smart Beta-

portföljer kan då inte heller anses generera något rent alfa (Malkiel, 2014). 

 Malkiel anser även att Smart Beta-portföljer är dyrare att äga än de traditionella 

indexportföljerna. Detta beror på att vissa Smart Beta-strategier, så som exempelvis 

likaviktade portföljer, kräver återkommande rebalansering av innehaven för att de ska hålla 

sina på förhand bestämda portföljandelar och likaviktning. Denna rebalansering ökar 

transaktionskostnaderna för portföljen. Smart Beta-portföljer och andra Smart Beta-produkter 

har vanligtvis även högre förvaltningsavgifter än mer traditionella indexfonder (Malkiel, 

2014).  

 

Arnott, Beck, Kalesnik och West (2016) redogör även de för lite av den kritik som finns mot 

Smart Beta som förvaltningsstrategi. Denna kritik kan sammanfattas på så vis att 

förespråkarna för Smart Beta-strategier ofta argumenterar med hjälp av dessa strategiers 

historiska utveckling. Men författarna anser att man bör vara försiktig med att utifrån 

historiska prestationer försöka förutse hur något kommer utvecklas i framtiden. Historisk 

avkastning är som bekant inte en garanti för framtida avkastning.  

 Att bygga en förvaltningsstrategi på något som redan har inträffat istället för något som 

eventuellt kan förväntas inträffa framöver, är något som antyder att det kan uppstå vissa 

svaghetstecken för dessa strategier. Arnott et al. (2016) riktar kritik mot de ytterligare 

kostnader som följer av Smart Beta-strategier, eftersom en del förespråkare påstår att dessa 

typer av produkter ska vara billiga att äga för investerarna. Men Arnott et al. (2016) menar att 

så inte alltid är fallet. Författarna till artikeln How Can Smart Beta Go Horribly Wrong? 

menar även att eftersom Smart Beta-begreppet är så pass svårdefinierat men ändå populärt 

och modernt, kan förvaltare utnyttja detta för att locka till sig kapital från investerare som inte 
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är så insatta i vad detta begrepp innebär. Detta öppnar upp för de typer av förvaltare som 

tänker sig kunna skapa extra intjäning genom att döpa sina produkter till något Smart Beta-

relaterat och då ta ut högre förvaltningskostnader. Detta även om deras förvaltningsstrategier 

inte kan anses ligga i linje med det Smart Beta-begreppet verkligen står för (Arnott et al., 

2016).  

2.11 Prestationsmått och utvärdering av tillgångsportföljer 

2.11.1 Sharpekvoten 
Det är svårt att prata i termer av avkastning om denna inte ställs i förhållande till någonting. 

Viktigt att påpeka är att det dock finns investerarprofiler som endast är intresserade av 

absolutavkastning och således inte bryr sig om vilken risk som tas för att uppnå denna. Ofta 

nämns därför avkastning och risk i ett och samma sammanhang med anledning av det 

intressanta som ligger i att veta vilken risknivå som tagits för att uppnå avkastningen i fråga. 

Det behövs således vissa mått som visar förhållandet mellan risknivå och skapad avkastning, 

och denna typ av mått brukas benämnas riskjusterad avkastning. Det finns några olika mått 

som används för detta (Berk & DeMarzo, 2014; Oxenstierna, 2015). 

  Det kanske vanligaste av dessa mått är den så kallade Sharpekvoten, vilket utvecklades av 

William F. Sharpe under 1960-talet. Se Sharpe (1966). Sharpekvoten ger ett mått på en 

tillgångs avkastning med hänsyn tagen till dess risk. Detta mått är ett bra sätt att jämföra 

exempelvis tillgångsportföljer, så som aktiefonder på. Sharpekvoten för en portfölj beräknas 

genom att portföljens riskpremie, det vill säga differensen mellan dess faktiska avkastning 

och den riskfria räntan, divideras med portföljens standardavvikelse, eller som den ibland 

kallas, volatilitet. Portföljens standardavvikelse motsvarar portföljens totala risk. Kvoten av 

denna beräkning kallas alltså Sharpekvoten och kan implementeras som ett mått på den 

ytterligare avkastning portföljen kan erhålla per ytterligare enhet av risk. Ju högre denna kvot 

är för en tillgång, desto bättre avkastning ger tillgången i relation till dess exponering mot risk 

(Sharpe, 1966).  

 En portföljs Sharpekvot kan sedan jämföras med andra tillgångsportföljers eller 

jämförelseindex Sharpekvoter. Detta indikerar i vilken utsträckning portföljen har utvecklats 

bra eller inte (Berk & DeMarzo, 2014; Oxenstierna, 2015). 
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Formeln för Sharpekvoten: 

 

Sharpekvoten: 𝑅! − 𝑅! / 𝜎! 
Ekvation 3. Ekvation för Sharpekvoten. Egen bearbetning utifrån Oxenstierna (2014). 
 
𝑅! = Avkastning för portföljen  
𝑅!= Riskfri ränta 
𝑅! − 𝑅!  = Överavkastning från portföljen jämfört med riskfri avkastning (excess return) 
𝜎! = Standardavvikelse för portföljens avkastning  
 
Ett exempel för att lättare förstå innebörden av Sharpekvoten. En aktieportfölj, här kallad 

Portfölj 1, har under en period gett en avkastning på 13 procent. Risken för portföljen under 

samma period, mätt som dess standardavvikelse var 18 procent. Den riskfria räntan under 

perioden var 1,5 procent. Sharpekvoten för denna portfölj blir då: (13 procent - 1,5 procent) / 

18 procent = 0,64  

 En annan aktieportfölj, här kallad Portfölj 2, har under samma period som ovanstående gett 

en avkastning på 16 procent. Risken för denna portfölj var 28 procent. Den riskfria räntan är 

densamma som ovan, 1,5 procent. Sharpekvoten för denna portfölj blir således: (16 procent - 

1,5 procent) / 28 procent = 0,52  

 Det som då kan ses är alltså att Portfölj 1 har en högre Sharpekvot än Portfölj 2. Tolkningen 

av detta blir att Portfölj 1 under perioden har gett en bättre riskjusterad avkastning än Portfölj 

2, även om den faktiska avkastningen för denna andra portfölj har varit större än för Portfölj 

1.     

2.11.2 Jensens alfa 
Jensens alfa är ett annat mått som kan användas för att utvärdera en portföljs eller fonds 

prestation. Detta mått utvecklades på 1960-talet av ekonomen Michael Jensen (Jensen, 1968). 

Detta mått har en starkare koppling till CAPM än vad Sharpekvoten har, då Jensens alfa 

fokuserar på en tillgångs känslighet för eller samvariation med marknadens systematiska risk, 

alltså tillgångens betavärde. Detta mått ställer en portföljs faktiska avkastning i förhållande 

till dess predikterade avkastning enligt CAPM och portföljens beta, alltså vad avkastningen 

enligt dessa egentligen borde ha varit (Berk & DeMarzo, 2014). Om det vid användning av 

detta mått visar sig att en portfölj eller fond faktiskt kan skapa överavkastning, alltså att de 

har ett alfa, kan det innebära att portföljkonstruktören eller fondförvaltaren har en unik eller 

speciell förmåga att hitta tillgångar som är för lågt prissatta av marknaden, alltså 

undervärderade (Gavelin & Sjöberg, 2012). Jensens alfa är alltså det alfa som det i dagligt tal 

pratas om inom det finansiella området. Jensens alfa kan anta både positiva och negativa 
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värden.  

 

Formeln för Jensens alfa: 

 
𝛼 = 𝑅! − 𝑅! + 𝛽! ∗ 𝑅!"# − 𝑅! + 𝜀! 
Ekvation 4. Ekvation för Jensens alfa. Egen bearbetning utifrån Berk och DeMarzo (2014). 

𝑅! = Avkastning för portföljen 
𝑅! = Riskfri ränta 
𝛽! = Portföljens betavärde 
𝑅!"# = Avkastning för marknaden 
𝜀! = Felterm för ekvationen, antar värdet noll (0) vid praktisk implementering 
 
Ett exempel för att lättare förstå innebörden av Jensens alfa. En aktieportfölj, här kallad 

Portfölj 1, har under en period gett en avkastning på 8 procent per år. Portföljens 

genomsnittliga betavärde under denna period har varit 0,7. Den riskfria räntan under perioden 

var 2 procent. Under samma period har marknadsindex gett en avkastning på 5,5 procent per 

år. Jensens alfa för denna portfölj blir då: 8 procent - [2 procent + 0,7 * (5,5 procent - 2 

procent)] + 0 = 3,6 procent 

 En annan aktieportfölj, här kallad Portfölj 2, har under samma period som ovanstående gett 

en avkastning på 11 procent per år. Det genomsnittliga betavärdet för portföljen under samma 

period har varit 1,2. Den riskfria räntan är den samma som tidigare, 2 procent, och likaså 

marknadsindex utveckling, 5,5 procent. Jensens alfa för denna portfölj blir således: 11 procent 

- [2 procent + 1,2 * (5,5 procent - 2 procent)] + 0 = 4,8 procent  

 Det som här ses är alltså att Portfölj 1 har en lägre Jensens alfa än Portfölj 2. Tolkningen av 

detta blir att Portfölj 1 under perioden har gett en lägre riskjusterad överavkastning än Portfölj 

2. Med andra ord har den andra portföljen genererat en bättre överavkastning i förhållande till 

dess riskexponering än vad den första portföljen klarat av. 
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3. Studiens praktiska metod och tillvägagångssätt vid genomförande 
 

Avsikten med studien är att testa Smart Beta-portföljers, med inriktning på den svenska 

aktiemarknaden, faktiska och historiska avkastning under testperioden. Dessa portföljers 

avkastning ställer vi i relation till den faktiska avkastning som uppnåtts av den svenska 

marknadsportföljen, vilken vi väljer att låta ett brett index representera. Den inledande 

jämförelsen mellan dessa portföljer berör dess faktiska avkastning jämfört med varandra, 

oberoende av portföljernas risknivå. Vidare riskjusteras portföljernas avkastning med hjälp av 

Sharpekvoter för att studera huruvida portföljernas avkastning kan motiveras med hänseende 

till den risk som portföljerna innehåller. Även Jensens alfa beräknas för portföljerna för att 

ytterligare sätta deras avkastning i förhållande till risk, men med ett annat riskmått. 

  

Vi gör även några enkla linjära regressioner för att studera i vilken utsträckning det 

förekommer linjära samband mellan de tre Smart Beta-portföljernas utveckling och 

indexportföljens utveckling under testperioden.  Vårt intresse för detta ligger därmed i om det 

existerar någon form av relation mellan våra undersökningsvariabler där vi väljer att se 

respektive Smart Beta-portfölj som en beroende variabel och markandsportföljen som den 

oberoende och förklarande variabeln. Vår avsikt med användning av regressionsanalys är 

bland annat att hitta eventuella samband mellan utvecklingen för den övergripande 

aktiemarknaden och de Smart Beta-portföljer som testas. Genom regressionsanalys estimeras 

även Smart Beta-portföljernas känslighet för marknadens rörelser i och med att ekvationen för 

en regression innehåller det eventuella linjära sambandets riktningskoefficient, det vill säga 

dess betavärde (Stock & Watson, 2012; Berk & DeMarzo, 2014). Detta värde är vi också 

intresserade av varför det motiverar vårt användande av regression. 

  Eftersom regressionerna utformas med respektive Smart Beta-portföljs utveckling som 

beroende variabel ger regressionerna därmed också Smart Beta-portföljernas betavärde i 

förhållande till marknaden. Regressionsanalys resulterar även i så kallad förklaringsgrad och 

detta mått redogör för hur stor del av den beroende variabelns utveckling som kan härledas 

och förklaras av den oberoende variabelns utveckling (Stock & Watson, 2012). För vår del 

innebär detta att vi genom användande av regressionsanalys kommer få en fingervisning om 

hur stor del av den av respektive Smart Beta-portföljs utveckling som kan förklaras av den 

övergripande aktiemarknadens utveckling under undersökningsperioden. 
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För att möjliggöra en utvärdering av de Smart Beta-portföljer som testas i denna studie 

kommer en problematisering och diskussion av begreppet Smart Beta att genomföras, något 

som främst sker i uppsatsens teoretiska avsnitt. Inslag av problematisering och diskussion 

rörande detta Smart Beta-begrepp återfinns även i andra delar av uppsatsen och detta som ett 

led i att öka läsarens förståelse och insikt i hur begreppet kan tolkas och användas.  

3.1 Forskningsdesign, ansats och karaktär för studien 
Denna studie bygger på en kvantitativ strategi som grundar sig på numeriska data i form av 

vissa svenska aktiers historiska aktiekurser, som sätts samman till historisk utveckling för 

olika Smart Beta-portföljer. Kriterierna för Smart Beta-portföljernas, men även 

marknadsportföljens, sammansättning och konstruktion grundar sig i tidigare genomförd 

forskning och etablerade teorier och vi studerar huruvida dessa portföljers utveckling står sig i 

relation till marknaden. I och med detta kan vår studie antas ha en deduktiv ansats. En studie 

med en deduktiv ansats innebär enligt Bryman och Bell (Bryman & Bell, 2013) att forskaren 

utgår från redan existerade teorier och publicerad forskning med avsikt att testa denna 

kunskap och om den är möjligt att applicera och implementeras även på de aktuella 

studieobjekten.  

 

Undersökningsdesignen för denna uppsats kan närmast anses likna en longitudinell design. 

Eftersom vi gör en historisk tillbakablick för hur vissa aktiekurser utvecklats under en given 

tidsperiod bidrar detta till studiens longitudinella karaktär (Bryman & Bell, 2013). Med 

anledning av att vi studerar och samlar in data från fler fall än enbart en aktie med avsikt att 

generera en stor mängd kvantitativ data kan detta eventuellt anses ligga i linje med en 

tvärsnittdesign enligt vad Bryman och Bell säger om detta (2013), men med hänsyn till att 

våra regressionsanalyser endast görs för respektive portfölj under hela testperioden kan 

designen inte anses anta en renodlad form av en tvärsnittsdesign då regressionerna istället 

hade behövt göras för respektive år under testperioden. 

  

Studien går till på så vis att historiska aktiekurser för testperioden inhämtas från vissa register 

där dessa finns tillgängliga. Dessa aktiekurser utgör sedan de data som är nödvändiga för vår 

studie. Aktiekurserna sammanställs för att se hur priserna på respektive aktiebolag utvecklat 

sig under testperioden. Genom detta tillvägagångssätt är det möjligt att även sammanställa 

utvecklingen för de Smart Beta-portföljer där dessa olika aktier ingår. Vi samlar även in den 

historiska kursutvecklingen för det jämförelseindex vi använder oss av som jämförelseportfölj 

för våra Smart Beta-portföljer. 
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Upplägget för undersökningen är alltså att utgå från tre av Nasdaqs och Nordeas 

gemensamma Smart Beta-index och skapa våra egna aktieportföljer innehållandes samma 

innehav som indexen. Portföljernas avkastning kommer sedan manuellt återskapas fem år 

bakåt i tiden för att se hur de skulle ha utvecklats under perioden om det varit faktiska 

portföljer.  

3.2 Val av index 
De tre Smart Beta-indexen har utvecklats i ett samarbete mellan den nordiska banken Nordea 

och Nasdaq OMX Nordic (Nasdaq, 2016).   

 I uppsatsen studeras fyra olika aktieindex. Vi väljer att betrakta dessa index som fysiska 

aktieportföljer som går att investera direkt i. Detta gör vi för att mer lättförståeligt få en form 

av placerar- eller investerarperspektiv på den studie vi genomför.  

 De tre Smart Beta-indexen är relativt nyligen lanserade och har därför inte funnits under hela 

vår testperiod. Indexens historiska kursutveckling under hela vår testperiod är på grund av 

detta inte möjlig att få tag på. Vi har därför valt att på egen hand försöka återskapa dessa 

index kursutveckling genom att samla in de historiska aktiekurserna för de i indexen ingående 

aktierna och på så vis “back-tracka” själva portföljens utveckling över tid. Detta har gjorts 

möjligt genom att Nasdaq via sin hemsida presenterar dokument där de ingående aktierna vid 

en given tidpunkt i respektive index, presenteras. Det aktuella innehaven i de index eller 

portföljer vi har studerat är de innehav som ingick i indexet den första mars 2016 (Nasdaq, 

2016). I denna studie antar vi att indexens innehav inte har förändrats under testperioden på 

grund av att det underlättar datainhämtning och sammanställning de historiska aktiekurserna 

som ligger till grund för den portföljutveckling vi är intresserade av. 

 

Det jämförelseindex vi valt att använda som referensobjekt i vår studie utgörs av det svenska 

aktieindexet OMXSGI. Den historiska kursutvecklingen för detta jämförelseindex görs 

tillgänglig genom bland annat Nasdaqs hemsida (Nasdaq, 2016). Av den anledningen har inte 

detta index kursutveckling krävt något manuellt återskapande och ”back-tracking”, utan 

denna utveckling har kunnat inhämtas i det ursprungliga skick som den presenterats i av 

Nasdaq OMX Nordic (Nasdaq, 2016).  

3.3 Indexkonstruktion 
De tre aktieindexen som valts ut för studien har konstruerats efter vissa kriterier som Nasdaq 

och Nordea tagit fram i enlighet med dessa aktörers gemensamma uppfattningar om vad som 
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anses vara Smart Beta-faktorer. Urvalsprocessen för vilka svenska aktier som ingår i 

respektive Smart Beta-index har sin utgångspunkt i de 120 mest omsatta aktierna på den 

svenska börsen. Detta för att justering av innehållet i indexen inte ska försvåras av dålig 

likviditet i aktierna. Från dessa 120 aktier är det sedan 30 stycken som väljs ut för att ingå i 

respektive Smart Beta-index, beroende på vilka urvalskriterier de uppfyller (Nasdaq, 2016).  

 Dessa tre Smart Beta-index omarbetas en gång per kvartal för att de ska återspegla 

urvalskriterierna och för att indexvikterna ska rebalanseras så att varje aktie utgör en lika stor 

andel av indexet. Själva rebalanseringen av indexvikterna sker dock i praktiken mer 

kontinuerligt än så. Då det är 30 aktier i varje index utgör varje aktie en trettiondel av indexets 

samlade värde, det vill säga 3,33 procent av indexet. Dessa index är därmed likaviktade till 

skillnad från de flesta andra index som är marknadsviktade (Nasdaq, 2016). 

De tre olika indexen som Nordea och Nasdaq OMX Nordic utvecklat tillsammans och som vi 

valt att studera är följande: Nasdaq Nordea SmartBeta Volatilitet TR, vilket vi i denna uppsats 

valt att kalla Volatilitet, Nasdaq Nordea SmartBeta Utdelning TR, som vi valt att kalla 

Utdelning, och Nasdaq Nordea SmartBeta Momentum TR, vilket vi valt att kalla Momentum 

(Nasdaq, 2016). 

 

Volatilitet är ett regel- och faktorbaserat samt likaviktat index som konstruerats med syfte att 

skapa exponering mot aktier med låg volatilitet. De underliggande aktierna för indexet väljs ut 

i två steg. Det första steget är den likviditetssortering som nämnts tidigare. I det andra steget 

sorteras och rangordnas de aktier som klarat likviditetssorteringen, efter hur deras volatilitet 

har varit under den senaste tolvmånadersperioden. 30 aktier som uppvisat låg volatilitet väljs 

ut för att ingå i detta index under kommande kvartal. Denna procedur upprepas sedan vid 

varje nytt kvartal (Nasdaq, 2016). 

 De två andra indexen vi valt att benämna som Utdelning och Momentum, konstrueras på 

samma sätt som volatilitetsindexet fast med skillnaden att utdelningsindexets syfte är att 

skapa exponering mot aktier med hög direktavkastning under den senaste 

tolvmånadersperioden. Momentumindexets syfte är istället att skapa exponering mot de aktier 

som haft bra kursutveckling, alltså momentum, under den senaste tolvmånadersperioden 

(Nasdaq, 2016). 

   

Indexens innehåll redogör vi för i bilagor till denna uppsats. De aktier som ingick i respektive 

index vid denna tidpunkt är de aktier vars kurshistorik vi valt att inhämta för testperioden. Vi 

har vid varje månad omviktat indexen sett till deras utveckling så att varje aktie endast 
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påverkar portföljen med 3,33 procent. Ett likaviktat index är ett viktigt inslag i en Smart Beta-

strategi, vilket lett till att vi anser det viktigt att vara konsekventa i utformandet av portföljens 

viktning över hela perioden. 

  

Som referensobjekt för de tre Smart Beta-indexens utveckling och prestation har som sagt 

aktieindexet OMXSGI valts. Detta marknadsindex återspeglar samtliga aktier på den svenska 

börsen och ger därför en bra bild av hur den svenska börsen utvecklas över tid. Detta index är 

konstruerat på så vis att det väger samman börsvärdet för samtliga bolag noterade på Nasdaq 

OMX Stockholm. Varje bolag i detta index har en indexvikt som motsvarar dess börsvärde i 

förhållande till det samlade börsvärdet för samtliga noterade aktier. Indexet är därmed ett så 

kallat marknadsviktat index och varje aktie påverkar i och med detta indexet i relation till 

bolagets storlek på börsen.  

 OMXSGI är ett så kallat avkastningsindex vilket innebär att detta index har för avsikt att 

återspegla själva kursutvecklingen för de svenska börsbolagen samt att detta index tar hänsyn 

de utdelningar som utbetalas av bolagen (Nasdaq, 2016).  

3.4 Studiens population, urval och eventuella bortfall 
Enligt Dahmström (2011) utgör populationen för en studie den mängd komponenter och 

enheter vars attribut och inställning man har för avsikt att studera. Populationen för denna 

studie kan utifrån detta anses bestå av de olika aktier som ingår i de Smart Beta-index som här 

studeras. Aktierna som ingår i respektive index är en del av en total urvalsram som upprättats 

i enlighet med de kriterier Nordea och Nasdaq tagit fram. Denna studie utnyttjar därmed en 

redan färdig urvalsram för den population av aktier som här är i fokus (Dahmström, 2011). 

  I denna uppsats används ett så kallad icke-sannolikhetsurval. Ett icke-sannolikhetsurval 

innebär att de i urvalramen ingående enheterna inte har samma möjlighet att komma med i det 

urval som dras ur denna. Det finns flera olika typer av detta slags urval att använda sig av. I 

denna uppsats används ett strategiskt urval vilket innebär att det är forskaren själv som avgör 

vilka enheter och undersökningsobjekt som ska ingå i studien och vilka kriterier dessa objekt 

ska uppfylla (Dahmström, 2011; Christensen, Engdahl, Grääs & Haglund, 2010).  

 Anledningen till att vi valt att använda oss av ett icke-sannolikhetsurval är för att vi anser det 

vara mest förenligt med studiens syfte och avsikt som är att studera Smart Beta-portföljer med 

inriktning på den svenska aktiemarknaden och dessas prestation. Då antalet av dessa typer av 

fondportföljer och index inte är så stort eller frekvent förekommande på den svenska 

finansmarknaden valde vi att använda oss av de som verkade mest relevanta för de vi önskade 

undersöka. På detta vis har vi självständigt valt ut de undersökningsobjekt som avser att 
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studeras i studien i form av Smart Beta-indexen, och urvalet för vilken studiedata ska 

inhämtas, vilket består av de aktier som ingår i dessa index. 

 Vi vill redan här påpeka att detta urvalssätt inte ger oss ett representativt urval för den totala 

populationen av den typ av portföljer som passar in på den typ av förvaltningsstrategi vi avser 

att studera.  

 

Denna studie kommer att baseras på ett urval bestående av 70 svenska aktiebolag och deras 

historiska aktiekurser. Som ett resultat av att det är dessa aktier som ingår i de index vi avser 

att studera och som är i fokus för studiens syfte kommer det utifrån detta att röra sig av en 

totalundersökning av det urval som är intressant för just denna studie. Enligt Bryman och Bell 

(2013) och Dahmström (2011) bör det röra sig om en totalundersökning av vårt urval 

eftersom en totalundersökning innebär att hela urvalsamen för den aktuella studiens 

undersöks. Eftersom samtliga bolag i indexen också utgör urvalsramen för denna studie och 

att de finns noterade på Stockholmsbörsen samt att deras historiska aktiekurser varit möjliga 

att inhämta från de aktuella databaserna, ligger urvalet i linje med en totalundersökning. 

 

Det förekommer ett visst antal bortfall i urvalet för denna studie, åtminstone för ett av de 

Smart Beta-index vi här studerar. För momentumportföljens innehav är det några bolag som 

inte varit noterade under hela den testperiod studien avser. Angående momentumportföljen är 

det bolagen Inwido och Lifco som inte varit börsnoterade under hela testperioden. Vi har 

dock tagit detta i beaktande och korrigerat beräkningarna av periodavkastning och andra 

resultatmått för portföljen.  

 Eftersom de nämnda bolagen inte varit noterade på den svenska börsen under delar av 

undersökningsperioden har det heller inte varit möjligt att inhämta någon kurshistorik för 

dessa. Det är tänkbart att dessa bolag varit noterade på någon annan typ av aktiemarknad än 

OMX Stockholm. Vi har dock inte kontrollerat detta utan valt att korrigera 

resultatberäkningarna istället då vi anser att eventuell kurshistorik från andra slags 

marknadsnoteringar inte är intressanta för denna studie. Detta bortfall ger oss dock ett visst 

inslag av skevhet i urvalet i enlighet med vad Bryman och Bell (2013) och Dahmström (2011) 

skriver om denna typ av bias. Hade dessa bolag som nu utgör bortfall under en del av 

perioden funnits med under hela perioden är det möjligt att tänka sig att resultaten blivit något 

annorlunda än de vi nu iakttagit. 
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3.5 Datainsamling och val av databaser för denna insamling 
Som insamlat datamaterial för denna uppsats är det i första hand sekundärdata i form av 

historiska aktiekurser som använts. Att de rör sig om sekundärdata beror på att vi utnyttjat 

historisk kursdata som redan sammanställs av finansiella aktörer och som finns tillgängligt i 

databaser och register som officiell statistik (Dahmström, 2011). Kurshistoriken för de aktier 

som ingår i de Smart Beta-index vi här fokuserar på har inhämtats från nätmäklaren Nordnets 

databas. De historiska riskfria räntorna som använts har hämtats från Riksbankens databas.  

 Fördelarna med att använda data i sekundär form är att det är effektivt med tanke på bland 

annat resursåtgång i form av tid och att man därmed har ökade möjligheter att studera ett 

bredare urval. Några nackdelar med denna typ av datamaterial är att sammanställningen av 

denna kan ha haft en annan avsikt än att användas för forskning. Materialets aktualitet kan 

därmed diskuteras.  

För att undvika skevhet i de sekundärdata vi använder oss av utnyttjar vi erkända finansiella 

aktörers information vilket vi anser ökar datamaterialets trovärdighet. Nordnet är de en av de 

största aktörerna för aktiehandel via nätet i Sverige och vi anser därför att den kurshistorik 

dessa presenterar bör vara tillräckligt trovärdig för att använda i en studie. Detta därför att den 

information dessa aktörer presenteras ligger till grund för en stor del av den tillgångshandel 

som dagligen sker och som omsätter flera miljarder kronor per dag. Att använda de räntor 

Riksbanken presenterar för de statsskuldsväxlar som ställts ut av staten anser vi också vara 

trovärdig data eftersom de presenteras av en statlig myndighet. 

3.6 Enkel linjär regression 
Vi använder regressionsanalys i form av enkel linjär regression för att estimera de olika 

portföljernas betavärden och även för att studera i vilken utsträckning Smart Beta-

portföljernas utveckling påverkas av marknadens utveckling. Det arbetet ämnar testa är om 

Smart Beta-faktorer är något som kan bidra till att Smart Beta-portföljer kan slå 

marknadsindex. Avsikten är i och med detta att studera existensen av eventuella samband 

mellan marknaden och Smart Beta-portföljerna. Regressionsanalys är en statistisk metod för 

prediktion av förhållanden och relationer mellan variabler, och innebär kortfattat att det 

studeras i vilken utsträckning en viss parameter påverkas av att en annan variabel manipuleras 

eller justeras.  Resultatet från en regression kan således tolkas som i vilken grad en beroende 

variabel betingas av en eller flera ytterligare oberoende variabler. Utifrån denna tolkning kan 

det antas föreligga ett sådant förhållande mellan variablerna att om regressionens oberoende 

variabel ökar med en enhet bör även den beroende variabeln öka, vilket kan tyda på ett 
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positivt samband. Sambandet kan givetvis också vara negativt om förhållandet är det 

omvända och lutningskoefficienten är negativ (Stock & Watson, 2012).  

 

Den enkla regressionsmodell som används i denna uppsats grundar sig i funktionen för en rät 

linje, som baseras på gjorda observationer av insamlad data. Den övergripande marknaden 

illustreras genom CAPM, vars ekvation antar samma formel som en enkel linjär regression 

där den underliggande finansmarknaden utöver ekvationens intercept utgör den enda 

förklaringsvariabeln (Berk & DeMarzo, 2014). Eftersom CAPM:s grafiska illustration bäst 

motsvaras av The Security Market Line, vilket är en rät linje över sambandet mellan korrekt 

prissatta tillgångars marknadsrisk och avkastning, kan formeln för en rät linje anses kunna 

användas även i vårt fall. Det är en anledning till att vi väljer att använda enkla linjära 

regressioner, där marknaden används som ensam förklaringsvariabel.   

 

I denna uppsats får funktionen för denna räta linje följande utseende:  

 
𝑅! = 𝛼! + 𝛽! ∗ 𝑅!"# + 𝜀!     
Ekvation 5: Ekvation för räta linjens funktion så som den används i studien. Hämtad från Microsoft Excel. 
 
𝑅! = Den beroende variabeln, avkastning på portföljen  
𝛼! = Konstanten för portföljen, den avkastning som inte förklaras av marknadens utveckling  
𝛽! = Betavärdet för portföljen 
𝑅!"# = Den oberoende variabeln, avkastning för marknaden 
𝜀! = Felterm, antar värdet noll (0) vid praktisk implementering 
 
 
Regressionsanalys leder till ett utfall som formulerar det estimerade linjära sambandet mellan 

den beroende och oberoende variabeln. Detta samband kan inte vara helt exakt utan innehåller 

mer eller mindre inslag av osäkerhet, något som ekvationens felterm indikerar. Det feltermen 

representerar kan tänkas vara alla tänkbara förklaringsfaktorer, utöver just den förklarande 

variabeln i regressionen, som påverkar den beroende variabeln och dess värde, för en given 

dataobservation. Feltermen för en regression kan tolkas som den del av en dataobservation för 

den beroende variabeln, som beror av slumpmässighet i en observation för den förklarande 

variabeln. (Stock & Watson, 2012). Feltermen indikerar därmed att det finns något som stör 

det på förhand okända linjära sambandet mellan den beroende och oberoende variabeln. 

Dessa feltermer som förekommer vid regressioner antas dock vara stokastiska variabler med 

normalfördelning och icke känd varians på grund av att de är oberoende av varandra. Detta 
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leder till att dess väntevärde antas vara noll (0) när en enkel linjär regressionsmodell praktiskt 

ska implementeras (Løvås & Karlsson, 2006).  

  

För att illustrera observerade data och den räta linje som genom regression anpassats kan detta 

plottas i ett diagram i vilket det går att utläsa resultatet från regressionen. Dessa diagram finns 

placerade i uppsatsen bilagor. Den räta linje som anpassats ansluter sig så nära som möjligt 

till dataobservationerna i diagrammet. Observationerna utgörs av två tal. I detta fall utgörs en 

observation av månadsutvecklingen för en Smart Beta-portfölj samt månadsutvecklingen för 

indexet OMXSGI. I ett spridningsdiagram med en trendlinje går det att se att ett linjärt 

samband skattat med regressionsanalys inte är helt perfekt då respektive datapunkt har en viss 

avvikelse från regressionslinjen. Den räta linjens syfte är att minimera observationernas 

avvikelser och att anpassa sig så nära som det går till de gjorda observationerna (Stock & 

Watson, 2012). 

 

Linjär regression är ett av verktygen som används av Andersson (2015) och då i form av 

multipel linjär regression. De indikatorer som Andersson valt ut ska bidra till estimering av ett 

signalvärde. Dessa indikatorer anpassas sedan till vart och ett av de testade Smart Beta-

indexens överprestation gentemot det jämförelseindex som används i uppsatsen. Detta för att 

hitta passande kombinationer av indikatorer, vilka ger olika starka signalvärden, och se om 

estimeringarna av indikatorerna blir statistiskt signifikanta. De indikatorer som inte är 

signifikanta vid 10 procents signifikansnivå utelämnas då vid återupprepning av regressionen 

för att få så starka samband som möjligt (Andersson, 2015) 

  Amenc, Goltz och Martellini (2013) använder sig också av multipel regression i sin rapport 

för att estimera olika parametervärden för olika Smart Beta-index. Förutom marknaden 

används i denna rapport även bolagsstorlek, bolagsvärde och momentum som 

förklaringsvariabler till indexens utveckling. Genom dessa regressioner presenterar författarna 

bland annat estimerade alfa- och betavärden och R2-värden för de olika indexen. Genom 

regression skattas därmed indexens relation till marknadsrisk, dess överprestation gentemot 

markanden och i vilken utsträckning de inkluderande förklaringsvariablerna bidrar till att 

förklara indexens utveckling gentemot marknaden (Amenc, Goltz & Martellini, 2013).  

 Kahn och Lemmon (2016) utnyttjar även de regressioner i sin forskning. Dessa författare 

använder sig av estimerande tidsserie-regressioner som anpassas till olika Smart Beta-index 

som testas. Här är det dock olika Smart Beta-faktorer som används som förklaringsvariabler 

till den aktiva delen av några fonders prestation. Detta eftersom författarna menar att en 
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relativt stor del av aktiva förvaltares uppnådda avkastning tenderar att förklaras genom statisk 

exponering mot så kallade Smart Beta-faktorer och de vill påvisa detta genom sina 

regressioner (Kahn & Lemmon, 2016). 

 

Olika typer av regressioner, främst multipla sådana med flertalet förklaringsvariabler, verkar 

till synes vara ett vanligt verktyg i studier där Smart Beta utgör forskningsområdet. 

Åtminstone i flera av de studier vi tagit del av. Därför väljer även vi att använda oss av linjär 

regression i vår uppsats då det delvis verkar utgöra praxis inom studieområdet vilket gör det 

relevant även för oss med detta verktyg. De linjära regressioner vi använder oss av är dock 

enkla regressioner där endast en förklaringsvariabel används. Anledningen till det är att vårt 

egentliga intresse ligger i att se om några utvalda Smart Beta-strategier är något som kan 

bidra till att överprestera mot markanden. Således är den huvudsakliga avsikten med detta 

arbete inte att studera varför vissa strategier och faktorer eventuellt kan slå marknaden. Därför 

anser vi att det i vår studie bör kunna vara tillräckligt att använda en regressor. Vidare är vi 

som sagt även intresserade av att estimera Smart Beta-portföljernas betavärde i förhållande till 

marknaden genom att använda regression samt i vilken utsträckning markanden kan förklara 

Smart Beta portföljernas utveckling. Detta faktum bidrar ytterligare till vår åsikt att 

marknaden i detta fall bör vara en tillräckligt god förklarande variabel för detta, för att kunna 

användas som ensam förklaringsvariabel i våra regressioner. 

3.6.1 I vilken utsträckning är regressionsresultaten signifikanta? 
För att om möjligt stärka våra resultat väljer vi att genomföra regressioner mellan respektive 

Smart Beta-portföljs månadsvisa kursutveckling och marknadsportföljens månadsvisa 

kursutveckling. Detta tillvägagångssätt ger oss möjlighet att hitta eventuella samband mellan 

Smart Beta-portföljernas och marknadsportföljens historiska utveckling. När resultaten för de 

gjorda regressionsanalyserna genereras i statistikprogrammet Microsoft Excel presenteras i 

anslutning till parameterskattningarna även olika signifikansvärden för dessa. Dessa värden 

redogör för i vilken utsträckning dessa skattade resultat kan anses vara signifikanta eller inte. 

I vår resultatdel presenterar vi en egen tabell, vilken baseras på de regressionsresultat och 

signifikansvärden vi anser vara relevanta för studien i fråga. Regressionsresultatens 

signifikans väljer vi att redovisa i form av t-värden och p-värden.  

 Eftersom det vid regressionsanalys även går att addera inslag av hypotesprövning gällande 

parameterskattningarna används vissa typer av teststatistikor för att avgöra om de skattade 

värdena är signifikanta eller inte. Hypoteserna är två till antalet som vid de flesta andra fall av 

hypotesprövning. Nollhypotesen är att koefficienten för parametrarna av intresse är lika med 
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noll (0). Och alternativhypotesen blir då att parameterkoefficienterna är signifikant skilda från 

noll (0) (Løvås & Karlsson, 2006; Stock & Watson, 2012).  

  T-värden används inom enkel linjär regression som ett verktyg utifrån vilket man kan 

förkasta eller behålla hypoteser som de som nyss nämndes, om parametervärden som gäller 

för en regression (Løvås & Karlsson, 2006; Stock & Watson, 2012). Hypotesprövningen i det 

här fallet handlar om en jämförelse av eventuella skillnader som kan finnas mellan de två 

populationerna av kursutveckling för respektive portfölj och marknaden, vilka kan anses vara 

normalfördelade och vars standardavvikelse antas vara är okänd vid regressionen. T-test kan 

användas i olika situationer, men det som är aktuellt i den här studien är att t-värdena som 

genereras av regressionsanalysen används för att avgöra om regressionslinjens lutning kan 

anses vara signifikant skild från noll (0). Det är även detta som hypoteserna i detta 

sammanhang redogör för. Nollhypotesen är att koefficientvärdet är lika med noll (0) medan 

alternativhypotesen är att koefficientvärdet inte är lika med noll (0).. För våra regressioner har 

en fem (5) procentig signifikansnivå valts och det kritiska värdet för denna nivå är enligt 

standardnormalfördelningen 1,96. Om T-statistiskan för ett parametervärde överstiger detta 

kritiska värde kan dess nollhypotes förkastas med 95 procents säkerhet (Løvås & Karlsson, 

2006; Stock & Watson, 2012).  

 P-värden används vid statistisk hypotesprövning som ett slags sannolikhetsvärde för hur stor 

sannolikheten kan anses vara för någon form av felbeslut gällande vilken hypotes som kan 

förkastas (Lövås 2006). Ett litet p-värde kan tolkas som att nollhypotesen för 

parameterskattningarna ska kunna förkastas utan någon större risk för att ta ett felbeslut. Det 

normala är att kravet på p-värdet är att det understiger 0,05, vilket är lika med 

signifikansnivån på fem (5) procent, för att vara tillräckligt säker på att inte förkasta en sann 

nollhypotes. (Løvås & Karlsson, 2006). Fem (5) procent är den signifikansnivå vi valt att 

använda oss av i våra regressioner. 

3.7 Beräkning och presentation av studiens resultat 
När vi beräknat och estimerat resultaten för denna studie har vi utifrån insamlad kurshistorik 

valt att beräkna samtliga portföljers genomsnittliga geometriska avkastning. Anledningen till 

det är att portföljernas utveckling inte är konstant från månad till månad vilket gör att 

beräkningarna av våra resultat tillåter för dessa skillnader. Detta för att på ett bättre sätt kunna 

visa och jämföra de olika portföljernas faktiska avkastning. En geometriskt beräknad 

utveckling väger nämligen in den viktiga ränta-på-ränta-effekten som uppstår under 

testperioden.  
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Den geometriskt beräknade portföljavkastningen har beräknats i enlighet med den generella 

formeln: 

 

 𝑅!"#$% = 1+ 𝑅! ∗ 1+ 𝑅! ∗ 1+ 𝑅! ∗… ∗ 1+ 𝑅! − 1 
Ekvation 6: Ekvation för geometrisk portföljavkastning. Egen bearbetning utifrån Gavelin och Sjöberg (2012). 
 

Där R1, R2 och så vidare representerar portföljens avkastning under månad 1, 2 och så vidare. 

Vi har valt att använda oss av denna beräkningsmetod i enlighet med vad Gavelin och Sjöberg 

(2012) skriver om detta.  

  Efter beräkning av den geometriska totala utvecklingen väljer vi att addera den 

genomsnittliga direktavkastningen till varje portföljs geometriska utveckling, detta för att ge 

en mer verklighetstrogen bild av den faktiska absolutavkastningen. Den genomsnittliga 

direktavkastningen för respektive portfölj under perioden beräknas schablonmässigt. Detta 

görs möjligt genom att inhämta data över innevarade års procentuella direktavkastning för 

respektive aktie som utgör innehavet i de olika portföljerna. Dessa aktiers olika 

direktavkastning i procent adderas sedan ihop och divideras med antalet aktier i varje portfölj, 

för att få fram en schablonmässig direktavkastning för hela portföljen. Denna 

schablonmässiga avkastning antar vi för enkelhetens skull ha varit densamma varje år för 

respektive portfölj under hela testperioden. För att på ett rättvist sätt inkludera 

direktavkastningen i portföljernas totala avkastning har vi antagit att utdelningen 

återinvesteras i respektive portfölj i den sista handelsdagen i april månad varje år, det vill säga 

i inledningen av varje nytt år under testperioden.  

  

För att kunna skapa lättöverskådliga diagram över portföljernas utveckling har vi även valt att 

räkna ut hur en miljon kronor som investerats i respektive portfölj vid testperiodens början, 

utvecklats under testperioden. Det är dessa resultat som redovisas i Diagram 1, Diagram 2 

samt Tabell 1 i resultatdelen av denna uppsats.  

 I Diagram 3 presenteras de månadsvisa fluktuationerna i respektive portföljs kursutveckling. 

Detta diagram redovisar därmed hur respektive portfölj utvecklats från månad till månad 

oberoende av deras totala utveckling under perioden. När dessa diagram har redovisats följer 

ett resultatavsnitt där olika regressioner presenteras i tabellform. 

 Som avslutande del i resultatet väljer vi att presentera portföljernas beräknade Sharpekvoter 

och Jensens alfa. Portföljernas Sharpekvoter har beräknats i enlighet med formeln för 

Sharpekvoten som redogörs för i vårt teoriavsnitt. Eftersom täljaren i denna formel utgörs av 
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skillnaden för en portföljs avkastning och den riskfria räntan, det vill säga portföljens 

riskpremie, väljer vi därför att använda oss av respektive Smart Beta-portföljs genomsnittliga 

riskpremie i täljaren. I nämnaren används portföljens standardavvikelse för den period för 

vilken Sharpekvoten beräknas. Resultaten för dessa riskjusterade beräkningar redovisas i 

Tabell 3. Vidare har det kontrollerats om portföljerna har en faktisk riskjusterad 

överavkastning gentemot marknaden genom att beräkna Jensens alfa för dessa portföljer. 

Genom denna formel beräknas manuellt en portföljs faktiska riskjusterade överavkastning. 

Anledning till att vi använder oss av detta prestationsmått är för att se om Smart Beta-

portföljerna faktiskt kan överprestera gentemot indexportföljen även med hänsyn tagen till 

marknadens risk.  

3.8 Metodreflektion  
I efterhand har vi insett att vi hade kunnat göra några saker annorlunda när det gäller 

upplägget och tillvägagångssättet för vår uppsats, och här följer en kortfattad redogörelse för 

några av de reflektioner vi gjort under arbetets gång. 

 

Vi har valt att använda oss av en kvantitativ metod där vi samlat in sekundärdata i form av 

historiska aktiekurser. Vår åsikt att detta är det bästa sättet för att kunna generera sådana 

resultat som kan hjälpa oss besvara vår frågeställning och uppnå vårt syfte. Eftersom de 

faktiska Smart Beta-index vi utgått från i denna studie inte har funnits under hela vår 

testperiod valde vi att försöka återskapa dem på egen hand i enlighet med de hanterbara 

förutsättningar som fanns. Detta kan dock ha påverkat studiens validitet negativt eftersom vi 

inte med säkerhet kan säga att det är de faktiska Smart Beta-indexens utveckling vi studerat 

då vi konstruerat portföljerna på egen hand. Vi har även redogjort för att vi på grund av 

hanterbarheten valt att bortse från indexens verkliga rebalansering. 

   Bryman och Bell (2013) beskriver en studies validitet som i vilken utsträckning forskaren 

verkligen studerar det som denne avser att studera. Faktumet att vi dock använt oss av 

indexens verkliga och senast publicerade innehav anser vi dock någorlunda stärker vår studies 

validitet.  

 

Vad gäller reliabiliteten för vår studie har vi försökt vara så transparenta som möjligt i vårt 

metodavsnitt över hur vi gått tillväga när vi genomfört och presenterat denna studie. Bryman 

och Bell (2013) menar att reliabiliteten för en studie handlar om i vilken utsträckning studiens 

resultat kan antas återupprepas om någon annan, helt oberoende aktör genomför samma studie 

ännu en gång, eller om resultaten enbart beror av slumpen. Det är svårt för oss att avgöra i 
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vilken utsträckning vår studies resultat är reliabla eller inte. Eftersom resultaten genererats 

genom en stor del manuell databearbetning är det viktigt att tillvägagångssättet är detsamma 

för att återigen kunna generera liknande resultat som de vi presenterar. Därför försöker vi i 

den utsträckning vi anser det vara möjligt att redogöra för hur vi gått tillväga vid 

genomförandet. Väljer någon annan att upprepa samma studie och väljer att följa vår 

redogörelse för studiens genomförande är vår åsikt att resultat som inte avviker särskilt 

mycket bör vara möjliga att uppnå. 

  

Vi har även funderat över den tidsperiod vi valt ut att studera. Då testperioden här endast 

sträcker sig över en femårsperiod hade det varit intressant att studera en längre tidsperiod, 

exempelvis en tioårsperiod, för att kunna använda ännu mer data att grunda resultaten på. Vi 

anser att detta hade kunnat generera andra resultat eftersom studien då även skulle ha 

inkluderat data från den senaste finanskrisen år 2007 - 2008. Då hade de olika Smart Beta-

portföljernas prestationer kunnat utvärderas även under lite längre nedgångsperioder, men 

även återhämtningsperioder, för börsen vilket vi anser skulle ha varit intressant. Samtidigt 

anser vi att den valda femårsperioden varit fullt tillräckligt för att kunna besvara 

frågeställningen och uppnå studiens syfte.  

 

Under genomförandet och presentationen av studien har vi diskuterat lite kring 

momentumportföljen och dess konstruktion. Strategin denna portfölj är uppbyggd och 

konstruerad i enlighet med gör att det redan på för hand går att förstå att dess historiska 

prestation troligtvis varit bättre än marknadens. Detta är som sagt själva poängen med 

momentumstrategin som sådan. Vår åsikt är de resultat denna portfölj uppvisar är intressanta 

men att det inte går att dra för stora slutsatser av dem.  

  Vi anser även att det är viktigt att förstå att vi enbart har återskapat dessa Smart Beta-

portföljer som de var sammansatta per den första mars 2016. Smart Beta-indexens egentliga 

och verkliga sammansättning kan därmed antas ha varit annorlunda under vissa delar av 

studiens testperiod där de verkliga indexen existerat. Hade vi haft möjlighet att utvärdera de 

verkliga innehaven hade vi försökt utvärdera dessa för att på ett bättre sätt återspegla dess 

faktiska utveckling.  

   

Slutligen vill vi kort redogöra för våra reflektioner kring val av det marknadsindex vi valt att 

använda som referens och jämförelseobjekt för de testade Smart Beta-portföljerna. Det finns 

en del marknadsindex som återspeglar Stockholmsbörsens utveckling och som presenteras 
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och underhålls av ett antal olika institut och bolag. Vi valde i denna studie att använda oss av 

ett markandsindex som presenteras av Nasdaq OMX Nordic, nämligen OMXSGI. 

Anledningen till att vi valt detta index som referensobjekt är att bolagens utdelningar 

inkluderas i beräkningen av detta index utveckling, vilket vi anser ger en mer rättvisande bild 

över aktiebolagens faktiska utveckling över tid. Därmed är vår åsikt att investerare får en 

bättre bild av hur den övergripande marknaden utvecklas. 

  Vi kunde givetvis ha använt oss av andra typer av index som exempelvis sådana som 

återspeglar hela den nordiska marknaden eller till och med hela den europeiska marknaden. 

Vi kunde även ha använt olika jämförelseindex för respektive portfölj i form av exempelvis 

index som återspeglar de aktier med lägst volatilitet, de med högst utdelning eller de med bäst 

momentum. Det hade kanske gett oss mer rättvisande referensobjekt för våra portföljer. Vår 

åsikt angående detta är att det på grund av svårigheter att hitta sådana aktier anpassande till 

den svenska marknaden därför är bättre att använda ett sådant index som representerar hela 

Stockholmsbörsen då innehaven i Smart Beta-portföljen utgörs av aktier noterade på Nasdaq 

OMX Stockholms tre största listor. 
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4. Empiri och analys 

4.1 Sammanställning av de testade portföljernas utveckling 

4.1.1 Diagram 1 
Månadsvis absolutavkastning för volatilitets- och utdelningsportföljen samt OMXSGI 
under perioden april 2011 - april 2016. Där OMXSGI (heldragen linje), 
volatilitetsportföljen (streckad linje, långa streck) samt utdelningsportföljen) streckad linje, 
korta streck). 

 
Källa: Data för utveckling av diagrammet har hämtats från Nordnet och Nasdaq. 
 
Vi har här valt att redovisa resultatet på ett sådant sätt som visar portföljernas 

absolutavkastning under testperioden om det sista handelsdagen i april 2011 investerades en 

miljon kronor i var och en av dessa tre portföljer.  

  Det som går att utläsa av detta diagram är att utvecklingskurvorna för de tre olika 

portföljerna fluktuerar på ett liknade sätt, men på olika nivåer med avseende på kapitalvärde. 

Den portfölj som haft bäst värdeutveckling är volatilitetsportföljen. Under denna testperiod 

har en miljon kronor lite mer än dubblats i värde vid periodens slut för denna portfölj, 

inkluderat utdelningar. Näst bäst utveckling av de en miljon kronorna har utdelningsportföljen 

uppvisat. Den portföljen med lägst värdeutveckling under perioden av de tre är 

indexportföljen.  

  Att volatilitetsportföljen har en sådan positiv avkastning i förhållande till dem andra 

portföljerna, och då marknadsportföljen i synnerhet, ligger inte i linje med Berk och 

DeMarzos (2014) sammanfattande redogörelser för vad teorierna om effektiva marknader och 

portföljer, säger om förhållandet mellan avkastning och risk. Dessa teorier innebär att ett lägre 

risktagande också ska leda till en lägre avkastning och vice versa. Då volatilitetsportföljen är 

en portfölj som ska innehålla aktier med låg volatilitet och risk, visar ovanstående resultat att 
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portföljen trots detta får den högsta avkastningen per enhet risk under den testade 

femårsperioden.  

  Att volatilitetsportföljen och även utdelningsportföljen under perioden utvecklats bättre än 

indexportföljen ligger i linje med de resultat som presenteras genom andra studier och 

forskning om Smart Beta-strategier. Exempelvis Arnott et al. (2005), AlMahdi (2015) och 

Kahn och Lemmon (2016) redogör i sin forskning för att vissa Smart Beta-faktorer och 

likaviktade portföljer under vissa perioder tenderar att överprestera marknadens avkastning.  

Även våra resultat tyder som sagt på att dessa slags strategier verkar fungera.  

4.1.2 Diagram 2  
Månadsvis absolutavkastning för momentumportföljen samt OMXSGI under perioden 
april 2011 - april 2016. Där OMXSGI (heldragen linje) och momentumportföljen (streckad 
linje). 

 
Källa: Data för utveckling av diagrammet har hämtats från Nordnet och Nasdaq. 
 
Även om resultatet ser väldigt bra ut måste det tas i beaktande resultatet från denna portfölj är 

en form av efterkonstruktion av aktier vars utveckling det sedan tidigare klargjorts gå bra för. 

Detta är fallet eftersom momentumstrategin enligt Jegadeesh och Titman (1993) per definition 

handlar om att välja att äga de aktier som historiskt utvecklats positivt. 

  Vi väljer ändå att presentera resultat- och analysdel för momentumportföljen, då vi anser att 

portföljens resultat kan vara intressant att redovisa. Dock redovisas detta resultat skilt ifrån de 

andra portföljernas, eftersom vi anser att det ökar överblickbarheten för de olika portföljernas 

resultat. I diagrammet ovan visas momentumportföljens utveckling mot OMXSGI, och där 

momentumportföljen till synes har en bättre absolutavkastning än OMXSGI. Detta resultat ser 

som sagt ut att ligga i linje med Jegadeesh och Titmans (1993) teorier om vad 
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momentumstrategin innebär och hur de utvalda aktierna kan förväntas utvecklas den närmaste 

tiden efter den uppåtgående trend som varit avgörande för att dessa aktieinnehav valts ut som 

placeringar. Aktier med bra momentum ska enligt författarna fortsatt generera en positiv 

avkastning de närmaste sex till tolv månaderna efter att de uppnått en viss avkastningsnivå 

och identifieras som momentumaktier. Utifrån våra resultat kan vi se att denna effekt i det här 

fallet verkar pågå något längre. Detta eftersom det i diagrammet går att se att redan 2013 

börjar momentumportföljen utvecklas bättre än marknaden. Om detta beror på just de 

ingående aktierna eller portföljens likaviktning är svårt att avgöra. Det skulle eventuellt kunna 

beror på de teorier Shiller (2003) redogjort för där han diskuterar förekomsten av en eventuell 

reaktionsfördröjning bland vissa irrationella investerare som mer rationella investerare kan 

utnyttja. De mer rationella investerarna ser till att hoppa på och rida ut vågen av 

momentumeffekt medan de mer långsamma och irrationella investerarna upptäcker effekten 

för sent och kliver på tåget när denna effekt redan börjat avta. Det vi dock kan konstatera 

utifrån ovanstående resultat är att faktorn momentum samt att Smart Beta-indexet är likaviktat 

verkar vara gynnsamma faktorer. Åtminstone om man ser över hela den testperiod som gäller 

för denna studie. Därmed verkar detta resultat ligga i linje med resultaten som uppnåtts utav 

andra som tidigare testat Smart Beta-portföljer där faktorn momentum varit en komponent, 

exempelvis AlMahdi (2015) och Kahn och Lemmon (2016). Även Arnott et al.s (2005) 

forskning om att det med hjälp av fundamentala faktorer och fundamental indexering går att 

slå marknaden, verkar till synes även stämma in på resultatet ovan.  Detsamma gäller även för 

de resultat Blomqvist (2015) och Andersson (2015) uppvisar i sina studier gällande Smart 

Beta-strategier.  

4.1.3 Tabell 1  
Absolutavkastning för de olika Smart Beta-portföljerna samt OMXSGI för hela 
testperioden med årsvisa avstämningar vid varje nytt år. 

Datum Volatilitet Utdelning Momentum OMXSGI 
11-04-29  1 000 000      1 000 000      1 000 000      1 000 000     
12-04-30  980 708      897 661      888 063      927 047     
13-04-30  1 213 231      1 016 506      1 235 683      1 093 548     
14-04-30  1 563 751      1 347 020      1 885 338      1 330 025     
15-04-30  1 998 712      1 665 737      3 090 837      1 666 667     
16-04-29  2 052 854      1 552 410      4 690 617      1 542 928     

Källa: Data för utveckling av tabellen har hämtats från Nordnet och Nasdaq. 
 
Vi gör här en ansats till att fortsätta analysera resultaten som visas Diagram 1 och 2 genom att 

på ett tydligare sätt presentera samma resultat fast i tabellform. Gällande resultaten i Tabell 1 

börjar vi med att konstatera att volatilitetsportföljen utvecklats betydligt bättre än de två andra 
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portföljerna under vissa perioder, framför allt under de inledande och avslutande perioderna 

av allmän börsnedgång. Anledningen till detta kan härledas till syftet med att äga denna 

volatilitetsportfölj. Denna typ av tillgångsportfölj ska ge investerare exponering mot bolag 

som har låg volatilitet och därmed inte har lika kraftiga kursrörelser, eller lika stor variation i 

utveckling och avkastning, som portföljer sammansatta utifrån andra faktorer. Att 

volatilitetsportföljen har en betydligt bättre utveckling ligger inte i linje med teorierna om 

effektiva marknaders redogörelse för förhållandet mellan avkastning och risk, som vi även 

tidigare påpekat. Fenomenet med låg volatilitet men ändå hög avkastning kan anses ligga i 

linje med det som AlMahdi (2015) kommer fram till i sin artikel Smart Beta Portfolio 

Optimization. I denna artikel redogör författaren för att Smart Beta-portföljer uppbyggda i 

enlighet med vissa kriterier, exempelvis utav faktorn låg volatilitet, gör att dessa portföljer 

tenderar att utvecklas bättre än den genomsnittliga marknaden i tider av allmän börsuppgång 

och samtidigt har en förmåga att utvecklas mindre dåligt än marknaden i tider av allmän 

börsnedgång. Detta resultat är något vi finner intressant och i diskussionsavsnittet till 

uppsatsen diskuteras detta vidare. 

   

Att utdelningsportföljen underpresterar gentemot volatilitetsportföljen och endast presterar 

marginellt bättre än indexportföljen kan tänkas kopplas till annan tidigare forskning om Smart 

Beta än den presenterad ovan. En tänkbar anledning till utdelningsportföljens utveckling 

redogörs det för av Kahn och Lemmon (2016) där författarna menar att Smart Beta-portföljer 

generellt sett utvecklas bättre än marknaden i tider av uppgång och återhämtningsfaser för 

börsen, samtidigt som dessa portföljer tenderar att utvecklas sämre än marknaden i tider av 

nedgång. Detta till följd av inslagen av aktiv förvaltning i dessa strategier. Att delar av dessa 

teorier stämmer överens med några av våra resultat är möjligt att se om man studerar 

utdelningsportföljens utveckling under perioden, då denna portfölj i stort sett ligger på samma 

utvecklingsnivå som indexportföljen. I tider av börsnedgång har dock denna portfölj presterat 

sämre än marknaden, men i tider av återhämtning och uppgång har den presterat bättre. 

Genomsnittligt sett blir därför utdelningsportföljens utveckling mer i linje med 

indexportföljens utveckling. Faktorn utdelning nämns dock inte av författarna som en speciell 

faktor som tenderar att utvecklas si eller så utan dessa författare diskuterar mer allmänt om 

olika fundamentala faktorer som ibland ingår i Smart Beta-portföljer. En tänkbar anledning 

till att utdelningsportföljen och indexportföljen inte nämnvärt skiljer sig från varandra kan 

dock vara att många av de aktier som ingår i denna utdelningsportfölj även kan utgöra relativt 
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stora andelar av den marknadsviktade indexportföljen. Detta skulle kunna resultera i att dessa 

två portföljer har en liknande utveckling över testperioden. 

4.1.4 Diagram 3  
Månadsvis kursfluktuationer för samtliga Smart Beta-portföljer och OMXSGI under 
perioden april 2011 - april 2016. Där OMXSGI (heldragen linje), momentumportföljen 
(prickad linje), volatilitetsportföljen (streckad linje, långa streck) samt utdelningsportföljen 
(streckad linje, korta streck). 

 
Källa: Data för utveckling av diagrammet har hämtats från Nordnet och Nasdaq. 
 
 
Vi väljer att inte utföra någon djupgående analys av ovanstående diagram över respektive 

portföljs månadsvisa kursutveckling. Detta eftersom vår egentliga tanke med att presentera 

detta resultat är att ge läsaren en bild över portföljernas månadsvisa kursrörelser för att öka 

förståelsen för att de tenderar att variera över tid. Vi anser att förståelsen för detta kan 

underlätta för läsaren att ta till sig de övriga resultaten vi väljer att presentera. De månadsvisa 

kursrörelserna i diagrammet kan närmast anses vara i enlighet med Samuelsons (1965, 1973) 

och Famas (1970, 1991) forskning och teorier om finansiella marknaders inneboende 

slumpmässighet, random walks, effektiva marknader, och att det inte ska vara möjligt att 

förutspå tillgångars framtida utveckling genom att studera den historiska utvecklingen. Denna 

slumpmässiga utveckling skulle kunna kopplas till Famas teorier (1970) om graden av 

markandseffektivitet. Under testperioden som avses i denna studie pekar ovanstående resultat 

på att markanden antagit den svagare formen av effektivitet då det till synes inte går att utläsa 

några särskilda mönster i utvecklingen mer än att den verkar gå upp och ner med samma 

ungefärliga frekvens. Det som resultatet i ovanstående diagram pekar på är därmed att det inte 

går att utläsa och hitta några egentliga mönster mer än att kursrörelserna till synes ungefär 
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verkar vara lika stora åt både det positiva och negativa hållet. Detta bortsett från 

momentumportföljens rörelser som i genomsnitt verkar vara något bättre än övriga portföljers. 

De genomsnittliga kursrörelserna verkar tills stor del vara anpassade till fenomenet reversion 

to the mean som i grunden innebär att en aktiekurs som utvecklats bra under en viss period 

tenderar att utvecklas lika dåligt under en annan tidsperiod. Detta gör att den genomsnittliga 

kursutvecklingen över tid därför blir i linje med det medelvärde som kan beräknas och 

förväntas utifrån gjorda observationer. Dessa effekter om tillgångsprisers och aktiekursers 

återgång till medelvärdet har bland annat studerats av Metcalf och Hasset (1995) och även av 

Bessembinder, Coughenour, Seguin och Smoller, (1995). 

4.2 Resultat från regressionsanalys 

4.2.1 Tabell 2  
Regressionsresultat och anpassningsmått för regressioner mellan respektive Smart Beta-
portfölj och OMXSGI för perioden april 2011 - april 2016. 
 

 

Volatilitetsportföljen Momentumportföljen Utdelningsportföljen 

Ri,2011-2016 

Alfa 

(𝛼) 

Beta

(𝑅!,!"##!!"#$!"# ) 

Alfa 

(𝛼) 

Beta 

(𝑅!,!"##!!"#$!"# ) 

Alfa 

(𝛼) 

Beta 

(𝑅!,!"##!!"#$!"# ) 

Koefficient 0,006 0,853 0,020 0,955 0,000 1,012 

Standardavvikelse 0,002 0,049 0,006 0,138 0,002 0,050 

T-värde 2,848 17,313 3,465 6,922 0,072 20,444 

P-värde 0,006 0,000 0,001 0,000 0,943 0,000 

Nedre gräns KI (95%) 0,002 0,755 0,008 0,678 -0,004 0,913 

Övre gräns KI (95%) 0,010 0,952 0,032 1,231 0,004 1,111 

R (Korrelation) 0,915 0,937 0,673 

R2 (Förklaringsgrad) 0,838 0,878 0,452 

Justerad R2 0,835 0,876 0,443 

N (Antal obs.) 60 60 60 

Frihetsgrader (n-k-1) 58 58 58 

Källa: Tabellvärden hämtade från regressionsanalyser placerade i bilaga. Data som regressionsanalyserna baserats på har hämtas från 
Nordnet och Nasdaq.  
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I Tabell 2 presenteras de resultat som genererats av de genomförda regressionsanalyserna. 

Detta för eventuellt hitta ett linjärt samband mellan OMXSGI och de respektive Smart Beta-

portföljerna. Genom resultatet kan utläsas vilket beta (β) de olika portföljerna under perioden 

har haft i relation till marknaden samt vilken konstant som uppnås för respektive Smart Beta-

portfölj. Konstanten benämns i regressionsanalyserna som alfa (α) men ska inte förväxlas med 

Jensen alfa, prestationsmåttet vi tidigare redogjort för.  

  Förklaringsgraden (R2) ger en indikation på hur mycket av de olika portföljernas utveckling 

som kan härledas och förklaras från marknaden som representeras av OMXSGI. 

Förklaringsgraden ger också en indikation på hur mycket portföljernas respektive betavärde 

fluktuerat under perioden. En hög förklaringsgrad för regressionen indikerar att portföljens 

betavärde har uppvisat en liten spridning, eller variation under testperioden, och tvärtom. 

Utifrån detta resultat ser vi då att utdelnings- och volatilitetsportföljen är de Smart Beta-

portföljers vars känslighet för marknadsrisk har varierat minst under perioden. För 

momentumportföljen däremot går det att utläsa att denna portföljs betavärde bör ha fluktuerat 

mer kraftigt under perioden, sett till den låga förklaringsgraden.  

   Utdelnings- och volatilitetsportföljen är de Smart Beta-portföljer med högst R2-värde, 

förklaringsgrad, vilket antyder att dessa portföljers utveckling till relativt stor del kan 

förklaras av den underliggande marknadens utveckling. Utdelningsportföljens ena koefficient, 

nämligen konstanten 𝛼, visar sig dock inte vara estimerad på ett signifikant sätt. 

Regressionsresultatet för denna portfölj bör därför tolkas med hög grad av försiktighet. Vidare 

kan det utläsas att momentum- och volatilitetsportföljen koefficientskattningar till synes är 

signifikanta. 

   Volatilitetsportföljen har under perioden uppvisat det lägsta betavärdet av de olika Smart 

Beta-portföljerna och med en relativt hög förklaringsgrad vilket som sagt antyder att 

spridningen även varit liten.  

  Utifrån denna förklaringsgrad kan vi dra vissa paralleller från våra uppvisade resultat till 

tidigare forskning om andra testade Smart Beta-portföljers resultat. Kahn och Lemmon (2016) 

(2016) redogör för att en förklaringsgrad på noll (0) innebär att all avkastning som en Smart 

Beta-portfölj då genererar utgörs av rent alfa, alltså överavkastning över marknaden. En 

förklaringsgrad på noll (0) innebär då att denna portfölj borde vara helt fri från marknadsrisk. 

Vi ser då att vi utifrån denna tolkning skulle kunna påstå att cirka 16 procent av 

volatilitetsportföljens utveckling skulle kunna representeras av ett alfa som kan bero på 

portföljens specifika konstruktion och innehav. Enligt samma teori skulle då 
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utdelningsportföljen uppvisa ett något lägre alfa än volatilitetsportföljen, medan 

momentumportföljen ett betydligt högre sådant.  

  Genom att studera tidigare forskning av Smart Beta-strategier som den publicerad av 

Amenc, Goltz och Martellini (2013) kan vi se att Smart Beta-portföljer från den amerikanska 

finansmarkanden, med låg volatilitet som en av faktorerna, i genomsnitt verkar har ett 

betavärde på cirka 0,80 i förhållande till marknaden. Ställer vi dessa resultat i relation den 

volatilitetsportfölj från den svenska marknaden som vi testat, visar den svenska 

volatilitetsportföljen upp ett högre betavärde, vilket bör innebära att den har en större 

korrelation med den underliggande marknaden än de liknande portföljer som testats på den 

amerikanska marknaden. Detta måste dock betraktas utifrån att det finns ett mindre antal 

bolag på den svenska aktiemarknaden, vilket innebär att innehavet i den svenska 

volatilitetsportföljen har en större chans, eller risk om man så vill, att även utgöra större 

andelar i marknadsindexet som används i detta test, alltså OMXSGI. De amerikanska 

volatilitetsportföljer Amenc, Goltz och Martellini (2013) undersöker uppvisar en 

förklaringsgrad på 95 procent i jämförelse med den svenska portfölj vi testar här och vars 

utveckling till ungefär 84 procent kan förklaras av marknadens utveckling. I Amenc, Goltz 

och Martellinis volatilitetsportfölj ingår dock 100 stycken aktier istället för 30 som är fallet 

med den portföljen vi testar. Detta större antal aktier bör då även kunna rättfärdiga en högre 

förklaringsgrad än den som uppvisas för vår volatilitetsportfölj i Tabell 2 ovan (Amenc, Goltz 

& Martellini, 2013). 

  Studerar vi utdelningsportföljens historiska betavärde, som under perioden visat sig i 

genomsnitt ligga strax över ett (1), ser vi en möjlig förklaring till varför denna portfölj visat 

sig ungefärligen följa marknadsportföljens utveckling under testperioden. Studerar vi tidigare 

forskning av portföljer viktade mot aktier med hög utdelning kan vi i dessa studier se att dessa 

typer av portföljers betavärden historiskt visat sig variera runt strax över ett (1) (Cloutier & 

Xu, 2015). Dessa resultat visar sig då stämma någorlunda överens med de resultat vi uppnått, 

även om vi givetvis måste ta hänsyn till att denna portföljs skattade konstant visat sig inte 

vara signifikant. 

  Avslutningsvis gällande våra regressioner ser vi i tabellen hur regressionernas konstant, alfa 

(𝛼) antyder att samtliga portföljer historiskt verkat ligga i en positiv trend i förhållande till 

hur marknaden, i detta fall OMXSGI, utvecklats. Även om konstanternas koefficienter är 

väldigt små är de ändå positiva. Dessa positiva men mycket små alfavärden tyder på att våra 

Smart Beta-portföljer under testperioden verkar ha befunnit sig i en positiv trend, som är 

större än marknadens. Denna positiva trend kan tyda på att dessa portföljer, bortsett från deras 
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relation till marknadens utveckling, hela tiden utvecklas lite bättre än marknaden, i 

genomsnitt, under perioden som testats. Denna positiva konstant är inte samma alfa som kan 

beräknas genom Jensens alfa. Det rör sig därmed inte om någon ren överprestation mot 

marknaden på så sätt. Konstanten tyder bara på att Smart Beta-portföljerna verkar befinna sig 

i en extra positiv trend jämfört med marknaden.  

4.3 Riskjusterade resultat och prestationsmått för Smart Beta-portföljerna 

4.3.1 Tabell 3  
Sharpekvot för samtliga Smart Beta-portföljer samt OMXSGI för respektive år samt för 
hela testperioden. 

 
Volatilitet Utdelning Momentum OMXSGI 

Maj 2011-April 2012 -0,044 -0,133 -0,159 -0,115 
Maj 2012-April 2013 0,472 0,239 0,406 0,398 
Maj 2013-April 2014 0,634 0,811 1,236 0,487 
Maj 2014-April 2015 0,670 0,626 0,864 0,630 
Maj 2015-April 2016 0,081 -0,094 0,558 -0,103 

För hela perioden 0,316 0,173 0,462 0,181 
Källa: Data för utveckling av tabellen har hämtats från Nordnet, Riksbanken och Nasdaq. 
 
I Tabell 3 presenteras resultatet för portföljernas riskjusterade avkastning genom 

Sharpekvoten. Utifrån tabellen kan det utläsas att momentumportföljen uppvisar den högsta 

Sharpekvoten och utdelningsportföljen den lägsta Sharpekvoten.  

   I artikeln Are Smart Beta strategies suitable for hedge fund portfolios? (Hitaj & Zambruno, 

2016) redovisar författarna en mängd Sharpekvoter för portföljer som konstrueras och 

förvaltas i enlighet med Smart Beta-strategier. För de olika portföljer som testats i den studie 

artikeln behandlar, placerar sig de flesta Sharpekvoterna som presenteras, i intervallet mellan 

0,2 - 0,5. Om vi fokuserar på hela vår testperiod går det se att volatilitets- och 

momentumportföljerna är de två portföljer som placerar sig inom samma intervall som de 

Hitaj och Zambruno ( 2016) presenterar. Sharpekvoterna för utdelnings- och indexportföljen 

ryms dock inte inom detta intervall. Det faktum att två av tre Smart Beta-portföljer passar in 

bra i ovanstående intervall, anser vi dock ger en indikation på våra presenterade Sharpekvoter 

inte är helt orimliga då det verkar ligga i linje med tidigare forskning. 

   Angående vår utdelningsportfölj går det att dra vissa paralleller till tidigare forskning där 

portföljer med utdelningsstrategi har testats. I en artikel av Cloutier och Xu (2015) redogörs 

det för att Sharpekvoten för portföljer med exponering mot högutdelande bolag historiskt sett 

generellt landar i intervallet 0,06 till 0,21. Till synes verkar detta även vara fallet med den 

utdelningsportfölj vi testat om vi ser till dess Sharpekvot som gäller för hela perioden. 
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Ett försök till analysdiskussion av vilka faktorer som kan tänkas ligga bakom resultaten för de 

olika Smart Beta-portföljernas Sharpekvoter kan tänkas vara följande. När det gäller 

volatilitetportföljens Sharpekvot är de sannolikt att det är denna portföljs låga 

standardavvikelse, volatilitet, som ligger bakom dess högre Sharpekvot i förhållande till 

exempelvis indexportföljens Sharpekvot. Att ställa denna portföljs överavkastning i relation 

till en förhållandevis låg volatilitet ger givetvis en högre Sharpekvot än om förhållandena 

hade varit de omvända. Detta följer av formeln för Sharpekvotens konstruktion. 

  Vad gäller momentumportföljens högre Sharpekvot i förhållande till den för OMXSGI beror 

detta troligtvis på den stora överavkastning i förhållande till den riskfria räntan som denna 

portfölj lyckats skapa under testperioden.  

  Att Sharpekvoterna för det mesta är positiva tyder på att marknaden som helhet ger rimligt 

förväntad avkastning i förhållande till marknadens inneboende risk, om man jämför med 

placeringar i riskfria ränteplaceringar så som statspapper. Hade avkastningen för 

indexportföljen eller någon av Smart Beta-portföljerna varit noll eller negativ, vilket de vid 

vissa tillfällen verkar vara, hade en riskfri placering varit ett bättre alternativ. En Sharpekvot 

på noll eller en negativ sådan ger vid hand att de riskfyllda placeringarna inte lyckats generera 

den avkastning som borde kunna förväntas till följd av dess risknivå. En riskfri placering hade 

i detta fall varit ett bättre alternativ för en riskavert investerare på grund av dess bättre relation 

mellan avkastning och risk. 

  Under den avslutande delen av vår testperiod, mars 2015 - april 2016, har den riskfria räntan 

på statsskuldsväxlar med en löptid på 1 månad varit negativ. Det gäller dock även för vissa 

statsskuldväxlar med längre löptid än så. Detta faktum påverkar givetvis den överavkastning 

som genereras av tillgångsportföljerna jämfört med den riskfria avkastningen. 

Överavkastningen blir för denna period högre än den faktiska avkastningen portföljerna 

genererar på grund av de negativa räntorna.  

4.3.2 Tabell 4 
Jensens alfa för samtliga Smart Beta-portföljer för respektive år samt i genomsnitt per 
år under testperioden. 

Period Volatilitet Utdelning Momentum 
Maj 2011-April 2012 3,50 % - 1,92 % - 4,02 % 
Maj 2012-April 2013 8,03 % - 6,35 % 18,16 % 
Maj 2013-April 2014 9,26 % 15,56 % 45,20 % 
Maj 2014-April 2015 5,03 % 1,48 % 34,06 % 
Maj 2015-April 2016 9,04 % 0,14 % 59,21 % 

Genomsnitt per år 6,97 % 1,78 % 30,52 % 
Källa: Data för utveckling av tabellen har hämtats från Nordnet, Riksbanken och Nasdaq 
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För volatilitetsportföljen uppvisas ett konstant positivt Jensens alfa över hela testperioden, där 

genomsnittlig överavkastning per år ligger på ungefär 7 procent. Detta resultat kan till viss del 

anses ligga i linje med den forskning AlMahdi (2015) presenterar. Enligt AlMahdi tenderar 

vissa Smart Beta-portföljer att utvecklas mindre dåligt i tider av allmän börsnedgång och 

utvecklas bättre än marknaden i tider av allmän börsuppgång. Detta verkar vara fallet för 

volatilitetsportföljen då den både i genomsnitt och för respektive år till synes utvecklats bättre 

än marknaden. Dessa resultat ligger även i linje med de uppvisade resultaten för Arnott et al.s 

(2005) forskning om fundamentala faktorer och index, där dessa under långa perioder visat 

sig överprestera gentemot marknaden.  

  Genom att ge exponering mot sådana defensiva aktier med lägre volatilitet än den 

genomsnittliga marknaden uppvisar denna portfölj att den har goda förutsättningar att 

återkommande slå marknaden. Om detta är ett resultat som beror på en underliggande allmän 

börsuppgång eller inte är svårt att avgöra utifrån våra resultat. Däremot går det att konstatera 

att just under testperioden för denna uppsats verkar portföljens uppbyggnad vara en vinnande 

strategi.  

  För utdelningsportföljen varierar Jensens alfa något mer över testperioden. Tidigare 

forskning där andra Smart Beta-portföljer med liknande strategi, som ger exponering mot 

utdelning, har testats, ger vid hand att dessa portföljtyper tenderar att gå bättre än marknaden i 

uppåtgående börstrender men sämre än marknaden i nedåtgående börstrender (Kahn & 

Lemmon, 2016). Detta verkar vara fallet även med den utdelningsportfölj vi testat i denna 

studie.  

  För momentumportföljen anser vi att en djupgående analys av dess Jensens alfa egentligen 

inte säger så mycket eftersom det redan på förhand kan förstås att denna typ av strategi 

kommer utvecklas bättre än marknaden. Det är själva poängen med de teorier en investerare 

utgår från när denne väljer ut bolag som befinner sig i ett positivt momentum. Det vi dock kan 

konstatera är att denna strategi uppenbarligen verkar fungera. Åtminstone under den 

testperiod som avses i denna studie eftersom denna momentumportfölj uppvisar ett väldigt 

högt Jensen alfa och dessutom en betydligt högre absolutavkastning än marknaden. Detta 

både i genomsnitt och under respektive år, bortsett från första året. Om vi drar paralleller 

mellan dessa resultat till Jegadesh och Titmans teorier (1993) om aktiers momentumeffekter 

bör den testade momentumportföljen komma att utvecklas sämre än marknaden under det 

närmaste året eller åren, förutsatt att momentumeffekten fortsätter gälla för de ingående 

bolagen. Detta kan antas inträffa under förutsättning att portföljens innehav inte omallokeras 
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och omviktas, vilket enligt Smart Beta-strategin bör göras. Detta ligger dock bortom gränsen 

för det denna studie studerar. 

   Michael Jensen (1968) redogör för att det genom de tester av fondportföljers prestation 

gentemot marknaden han utfört inte går att konstatera att aktivt förvaltade aktiefonder i 

genomsnitt presterar ett tillräckligt bra alfa för att överprestera index över en längre period. 

Om detta konstaterande sätts i relation till de resultat som exempelvis volatilitetsportföljen 

uppvisar, kan vi konstatera att denna portfölj, över den femårsperiod som studeras, presterar 

bättre än marknaden och uppnår ett Jensens alfa som är konstant positivt med ett genomsnitt 

per år på nästan 7 procent. Volatilitetsportföljen lyckas även överprestera marknaden med en 

lägre risknivå sett till dess standardavvikelse eller volatilitet. Det bör dock nämnas att Jensen 

genomförde sina tester över en tidsperiod på tio år (Jensen, 1968) och det test av Jensens alfa 

vi har gjort endast sträcker sig över fem år. Om vi studerat en längre tidsperiod är det möjligt 

att resultatet blivit annorlunda, men det är en kontext som ligger bortom avsikten med denna 

studie. 

För resultaten i Tabell 4 går det att överlag dra paralleller till forskningen runt fundamentala 

faktorer och index (Arnott et al., 2005; Hemminki & Puttonen, 2008; Mar et al., 2009). Denna 

forskning redogör för att portföljer och index där andelarna är likaviktade och som ger 

exponering mot vissa fundamentala faktorer för aktiebolag. Dessa strategier har visat sig 

överprestera marknaden under långa tidsperioder och även återkommande. Vi ser utifrån 

testresultaten i Tabell 4 att detta verkar ligga i linje även med de Smart Beta-portföljer vi har 

utvärderat. 
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5. Slutsatser och diskussion 
 
Med avsikt att möjliggöra eventuella konklusioner och förslag till vidare forskning inom 

uppsatsen ämnesområde inleds denna avslutande del med ett försök till att besvara uppsatsens 

frågeställning. Efter detta redogör vi för våra åsikter huruvida uppsatsens syfte kan anses ha 

uppnåtts eller inte, samt om vår ställda hypotes kan förkastas eller ej. 

5.1 Lyckades vi besvara vår frågeställning? 
För den läsare som inte längre minns eller har förträngt delar av inledningskapitlen i detta 

arbete redogör vi här återigen för den frågeställning uppsatsen har som mål att försöka 

besvara:  

 

“Har det varit möjligt för tillgångsportföljer förvaltade och konstruerade i enlighet med 

Smart Beta-strategier att under perioden april 2011 - april 2016, skapa bättre avkastning i 

förhållande till den svenska marknadsportföljen, representerad av svenskt marknadsindex? Är 

det möjligt att denna eventuella överprestation kan behållas när hänsyn tagits till 

portföljernas risk?” 

 

Vi söker i studiens empiriavsnitt presentera sådana resultat som hjälper oss besvara vår 

formulerade frågeställning. Genom beräkning av de olika portföljernas geometriska 

totalavkastning under hela testperioden är det möjligt att utifrån dessa resultat göra 

jämförelser över och studera vilken eller vilka portföljer som genererar den högsta 

absolutavkastningen. I och med det är vår åsikt att vi utifrån detta bör kunna besvara vår ena 

delfråga, nämligen den gällande om Smart Beta-portföljer kan överprestera 

marknadsportföljen under vår testperiod. Utifrån våra resultat ser vi att detta faktiskt är fallet. 

Två av de tre Smart Beta-portföljerna som testas uppvisar under perioden en väsentligt bättre 

absolutavkastning än marknadsportföljen. De två portföljer som gör detta är volatilitets- samt 

momentumportföljen. Därmed går det att konstatera att dessa portföljers uppbyggnad och 

sammansättning bidrar till att skapa förutsättningar för att överprestera marknaden. 

 Den tredje Smart Beta-portföljen, vilken är utdelningsportföljen, presterar mer i linje med 

marknadsportföljen och följer denna under vår testperiod. Vi anser därmed inte att denna 

portfölj uppvisar sådana resultat som stärker argumenten för att denna typ av portfölj kan 

överprestera marknaden. Minns dock att vi i detta avseende endast studerar portföljernas 

faktiska avkastning och bortser från deras risknivå och att dessa resultat bara kan anses gälla 
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under samma förutsättningar som gäller för denna studie. Dessa resultat går inte att 

generalisera till någon kontext som ligger utanför denna studie. 

 

Genom att även beräkna portföljernas månadsvisa utveckling gör vi det möjligt att se hur 

portföljernas utveckling rör sig från månad till månad oberoende av portföljernas mer 

långsiktiga utveckling, vilken kan ses i våra diagram över deras absolutavkastning. 

  Vi kan utifrån diagrammet över den månadsvisa kursutvecklingen se hur 

portföljutvecklingen fluktuerar under testperioden. Dessa resultat är dock inget som i sig 

bidrar till något rörande vår frågeställning eller syfte. Något dessa resultat däremot bidrar till 

är att de möjliggör de regressionsanalyser vi gör för att upptäcka eventuella samband mellan 

Smart Beta-portföljernas och marknadsportföljens kursutveckling. Eftersom exempelvis 

medelvärden och standardavvikelser för de månadsvisa kursutvecklingarna kan estimeras 

utifrån observerade data, går det även att statistiskt skatta exempelvis betavärden genom 

regression, något vi väljer att göra.  

   

Regressionsresultaten hjälper oss upptäcka de eventuella linjäriteter som kan tänkas existera 

mellan Smart Beta-portföljernas och marknadens utveckling. Det vi i dessa resultat kan utläsa 

är att marknadens utveckling till relativt stor del verkar kunna förklara åtminstone två av de 

tre andra portföljernas utveckling. Denna slutsats drar vi bland annat utifrån de förhållandevis 

höga R2-värden som till synes gäller för två av regressionsskattningarna, nämligen 

regressionerna mellan volatilitetsportföljen och marknaden, och utdelningsportföljen och 

marknaden. Regressionen mellan momentumportföljen och marknadsportföljen genererar ett 

betydligt lägre R2-värde och det kan tolkas som att momentumsportföljens kursutveckling inte 

i så stor utsträckning kan förklaras av marknadsportföljens utveckling under perioden. 

Momentumportföljens utveckling beror därför till stor del på andra faktorer än marknaden, 

något som även ligger i linje med teorierna om denna typ av strategi.  

  Med utgångspunkt i de signifikansvärden vi presenterar i anslutning till 

parameterskattningarna anser vi att det för två av de tre portföljerna går att dra dessa typer av 

slutsatser. För momentum- samt volatilitetsporföljen är parameterskattningarna till synes 

signifikanta, vilket inte är fallet när det gäller utdelningsportföljen. Vi väljer därför att vara 

något restriktiva gällande tolkningar och slutsatser som kan härledas just utifrån denna 

utdelningsportföljs resultat. För de två andra portföljerna är resultaten signifikanta vid fem (5) 

procents signifikansnivå. Därför kan parameterskattningarna för dessa portföljer användas för 

att vidare utföra analyser och slutsatser.  
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Genom att riskjustera de olika portföljernas absolutavkastning gör vi det möjligt att besvara 

vår andra delfråga som handlar om eventuell överprestation gentemot marknaden kan 

bibehållas när vi tar hänsyn till portföljernas inneboende risk. När vi beräknar Sharpekvoten 

för respektive portfölj kan vi utifrån detta se att både volatilitets- och momentumportföljerna 

är de Smart Beta-portföljer som uppvisar högre riskjusterad avkastning än marknaden. 

Utdelningsportföljen uppvisar en något lägre riskjusterad avkastning än marknaden, även om 

skillnaden är liten. Dessa riskjusterade resultat gör att vi delvis kan påstå att Smart Beta-

portföljer under vissa förutsättningar som de i linje med denna studie faktiskt kan uppvisa 

bättre riskjusterad avkastning än marknadsportföljen. Dessa resultat kan dock inte antas kunna 

generaliseras till något annat sammanhang eller någon annan population som ligger utanför 

denna studie. 

   

De två portföljer som uppvisade högst absolutavkastning jämfört med marknaden visar sig 

även kunna bibehålla en högre avkastning än markanden när hänsyn tagits till dess risk. Detta 

menar vi kan utgöra tillräckliga bevis för att påstå att Smart Beta-strategier under vissa 

förhållanden faktiskt kan överprestera marknaden med avseende både på absolut och 

riskjusterad avkastning. Viktigt är dock att påpeka att det är just under liknande förhållande 

som de i denna studie som dessa resultat till synes kan uppnås. 

  Våra resultat ligger också i linje med tidigare utvärderingar och forskning om Smart Beta-

strategier, varav vi redogjort för ett urval av dessa i studiens teoriavsnitt. Vi anser därmed att 

dessa resultat kan utgöra bevis som hjälper oss besvara resterande del av vår frågeställning. 

  Angående det resultatavsnitt där Jensens alfa för portföljerna presenteras är vår avsikt att 

visa att Smart Beta-portföljerna under perioden i genomsnitt lyckas generera en riskjusterad 

överavkastning i jämfört med marknaden. Detta Jensens alfa är inte samma mått som det alfa 

som genereras av regressionsskattningarna. Det är viktigt att skilja på dessa två olika 

alfavärden. Minns att Jensens Alfa är ett mått som redogör för den riskjusterade 

genomsnittliga avkastningen för en portfölj som överstiger den avkastning som predikterats 

enligt CAPM, betingat av marknadens systematiska risk och genomsnittlig avkastning för 

marknaden som helhet. Utifrån dessa resultat ser vi att våra Smart Beta-portföljer under de 

förhållanden som gäller för studien faktiskt uppvisar en riskjusterad avkastning som 

överstiger marknaden, något som vi anser kan utgöra ytterligare bevis för att Smart Beta-

strategier under vissa förutsättningar kan slå marknaden. Något som även bidrar till att 

bekräfta resultaten från andra studier av dessa strategier. 
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5.2 I vilken utsträckning är studiens syfte uppfyllt? 
När det gäller i vilken utsträckning studiens syfte kan anses vara uppfyllt är våra åsikter att vi 

till stor del lyckats med detta. Studiens syfte väljer vi att redogöra för ännu en gång: 

 

”Syftet med denna uppsats är att i arbetets teoriavsnitt diskutera och problematisera 

begreppet Smart Beta utifrån tidigare forskning på området, samt testa om tre svenska Smart 

Beta-portföljer kan skapa överavkastning i förhållande till marknaden.” 

 

I studiens teoretiska referensram diskuterar och problematiserar vi relativt uttömmande för 

hur begreppet Smart Beta tolkas och förklaras i tidigare forskning.  Vi anser att vi visar 

medvetenhet inför faktumet att saknas en sådan renodlad tolkning av begreppet, som kan 

anses gälla som generell för av begreppets egentliga innebörd, men att vi på ett  

förståeligt sätt överlagt för hur Smart Beta på ett visst sätt kan anses förklaras och användas.     

Eftersom tidigare forskning inom området visat sig kunna ge olika beskrivningar och 

förklaringar av begreppet anser vi att det utifrån denna forskning för närvarande är svårt att 

finna en renodlad beskrivning av vad Smart Beta egentligen betyder och innebär.  

 Däremot anser vi att vi i tillräcklig utsträckning behandlat begreppet på ett sådant sätt som 

underlättar förståelsen för vad Smart Beta handlar om på en mer övergripande nivå och som 

vi anser är tillräcklig för att som läsare kunna tillgodogöra sig innehållet i denna studie. 

  Syftets andra del, som antyder att vi i arbetet ämnar studera om de Smart Beta-portföljer vi 

valt som undersökningsobjekt kan överprestera marknaden, anser vi vara uppfylld. Vi har 

testat både absolut- och riskjusterad avkastning för dessa portföljer och jämfört resultaten med 

en portfölj som representerar marknaden. Våra resultat redogör för att de testade Smart Beta-

portföljerna faktiskt överpresterar marknadens avkastning, dock i varierande grad. Utifrån 

dessa argument är vår åsikt att vi lyckats uppnå studiens syfte. 

 

När det gäller om vi kan avfärda eller bekräfta vår formulerade nollhypotes är vår ståndpunkt 

att det utifrån studiens resultat är möjligt att avfärda nollhypotesen för två av de tre Smart 

Beta-portföljerna då de med signifikanta resultat överpresterar marknaden, även med hänsyn 

till riskjusterad avkastning. Detta gäller då volatilitet- och momentumportföljen. Det är dock 

viktigt att inte lägga för stor vikt vid momentumportföljens resultat eftersom det av dess 

konstruktion på förhand går att anta att den gått bra historiskt sett, vilket bekräftas vid 

återskapande av portföljutvecklingen bakåt i tiden. Detta eftersom denna portfölj sätts 

samman utav aktier som historiskt utvecklats positivt, i tron om att dessa aktier även en tid 
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framöver kommer fortsätta i en stigande trend. Vi väljer därför att konstatera att denna slags 

portföljstrategi kan generera överavkastning gentemot marknaden, men att de utvecklade 

teorierna om denna momentumeffekt redogör för att detta kan antas redan på förhand. 

Därmed är vår åsikt att vi inte ska dra alltför stora slutsatser utifrån detta, mer än att 

konstatera att strategin till synes fungerar för att slå marknaden under vissa perioder. 

Utdelningsportföljen presterar något bättre än marknaden, om man ser till absolutavkastning 

under hela perioden, men inte sett till dess riskjusterade avkastning, vilket kan utläsas från 

Sharpekvoten för denna portfölj. De genom regression skattade parametrarna för denna 

modell är som redan sagt inte heller signifikanta, vilket gör att vi måste vara restriktiva i att 

utifrån denna portfölj dra några slutsatser som kan bidra till att fastställa vilken av våra 

hypoteser som kan bekräftas eller avfärdas. Volatilitetsportföljen är den portfölj som är den 

mest intressanta enligt oss. Denna portfölj presterar bättre än marknaden sett till både 

absolututveckling och riskjusterad avkastning. Regressionsresultaten för denna portfölj är 

även signifikanta. Volatilitetsportföljen uppvisar därför det resultat som vi anser utgöra mest 

underlag för att avfärda vår nollhypotes.  

  Vi vill dock betona vikten av att förstå att studiens resultat är avhängiga, för studien 

specifika förutsättningar samt en kortare tidsperiod, vilken till stor del präglats av 

börsuppgång. Vi anser att vi inte har testat och utvärderat portföljernas resultat i sådan 

tillräcklig utsträckning för att kunna uttala oss om hur Smart Beta-strategier kan utvecklas 

över flera konjunkturcykler och i både börsuppgångar och börsnedgångar.  

 

Med anledning av det vi tidigare skrivit om varför momentumportföljen uppvisar sådana 

resultat som den gör, samt att utdelningsportföljens resultat inte verkar skilja sig nämnvärt 

från marknadsportföljens, kommer vi i resterande delar av detta avsnitt att koncentrera oss på 

det som går att urskönja ur volatilitetsportföljens resultat. 

  Det vi framförallt reagerar på är att volatilitetsportföljen uppvisar ett betavärde som är lägre 

än marknadens, samtidigt som portföljen uppvisar en högre absolutavkastning än marknaden. 

Detta anser vi tyder på att denna slags portföljkonstruktion bör vara intressant att undersöka 

ytterligare och utvärdera under längre perioder och se om resultaten vi uppnått är 

återkommande vid andra tester. Om detta skulle vara fallet är vår åsikt att detta i så fall skulle 

vara mycket intressanta upptäckter. Speciellt för sådana investerare som är av det mer 

riskaverta slaget och som vill uppnå avkastning men inte ta onödig risk. Om de resultat vi fått 

fram för denna volatilitetsportfölj skulle visa sig vara återkommande även i andra tester, bör 

det som anses rationellt vara att, istället för att äga marknadsportföljen, äga en portfölj 



	
	

	 61	

konstruerad i linje med de kriterier som gäller för den volatilitetsportfölj som utvärderas i vår 

studie. Teorierna om effektiva marknader och CAPM skulle då prövas ytterligare eftersom 

dessa teorier redogör för att det inte går att överprestera marknaden på ett uthålligt sätt över 

längre perioder. 

5.3 Författarnas tankar kring en del av studiens resultat 
Som vi redogjort för i ovanstående avsnitt är volatilitetsportföljen den portfölj vi anser 

uppvisar de mest intressanta resultaten. Denna portfölj uppvisar den lägsta standardavvikelsen 

för de testade Smart Beta-portföljerna, vilket är helt i linje med vad som kan förväntas utifrån 

den strategi den är sammansatt efter. Våra resultat visar dock att trots den lägre risknivån har 

portföljen under testperioden med råge överpresterat marknadsportföljen. Detta är intressanta 

resultat som väcker en del tankar och funderingar kring vad detta kan tänkas bero på. 

  De aktier som utgör innehavet i volatilitetsportföljen verkar uppenbarligen har utvecklats väl 

under de senaste åren. Vad är det då som driver den positiva utvecklingen av dessa aktier som 

ger lägre exponering mot volatila kursrörelser? I grund och botten fastställs aktiepriser av 

rådande utbud och efterfrågan på de aktuella aktierna. Det är med andra ord inte någon 

skillnad på prissättningen av aktier och på prissättning av andra tillgångar, produkter och 

varor. Kan de stigande kurserna för dessa aktier förklaras av ökad efterfrågan, eftersom 

utbudet av aktier inte nämnvärt förändrats? Vår åsikt att detta är möjligt.  
 

Till följd av de senaste årens expansiva penningpolitik med bland annat negativa räntor och 

obligationsköp som verktyg, har riskfria räntor i stort sett försvunnit. De typer av investerare 

som är helt riskogillande har därför fått allt färre placeringsalternativ att välja mellan, för att 

om möjligt uppnå någon form av avkastning. Har dessa investerare då i allt större 

utsträckning börjat söka sig till mer riskfyllda placeringsalternativ för att uppnå någon positiv 

avkastning på sina tillgångar? Är det detta som ökat efterfrågan och därmed aktiekurserna?  

Eftersom antalet tillgängliga aktier inte drastiskt har förändras är det mest sannolika att det är 

en ökad efterfrågan som verkat som kurspådrivare då allt fler riskogillande investerare vill 

äga lågvolatila aktier. Vi tror att detta skulle kunna vara en inte alltför osannolik förklaring till 

att vi ser de resultat vi faktisk gör. Det kan även tolkas som att Riksbanken genom den förda 

penningpolitiken indirekt driver dessa typer av aktiers kursrörelser i positiv riktning och att 

Riksbanken därmed bidragit till den ökade efterfrågan på aktier med låg historisk volatilitet. 

Om detta är fallet bör det kunna anses vara rationellt av de riskogillande investerarna att köpa 

aktier som visat sig historiskt ha låg volatilitet, för att uppnå avkastning. Utifrån dessa 

funderingar skulle det därför kunna vara ett rationellt agerande som resulterat i att aktier med 
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låg volatilitet utvecklats väl de senaste åren. Detta påstående kan anses ligga i linje med de 

teorier om effektiva marknader vi behandlat i denna uppsats. Innebörden i dessa teorier är att 

investerare agerar rationellt genom att försöka se till att välja de tillgångar, och kombinera 

dessa på ett sätt, som ger dem högsta möjliga avkastning för en given nivå av risktagande, det 

vill säga att de ser till att äga en effektiv portfölj. Detta är dock något som givetvis bör 

studeras grundligare och under längre perioder. Men det är ändå intressanta resultat som 

genererats i vår studie. 

5.4 Förslag till fortsatt forskning 
Vi anser att det ämnesområde denna uppsats behandlar är tämligen intressant. För att 

ytterligare öka förståelsen och kunskapen inom ämnesområdet ser vi ett flertal möjligheter till 

fortsatt och framtida forskning. 

  Vårt första förslag rör valet av tidsperiod för studien. Då vår studie testar hur vissa typer av 

strategier presterat under en femårsperiod anser vi det intressant att testa samma strategier 

över en längre period, som sträcker sig över minst tio år och kanske till och med ännu längre. 

Då våra resultat visar att marknaden faktiskt går att slå med Smart Beta-strategier, under vissa 

givna förutsättningar, skulle det vara av intresse att även testa om dessa resultat visar sig 

återkommande även under längre testperioder där resultaten testas över en hel 

konjunkturcykel eller till och med över flera sådana. Det skulle kunna leda till ökade 

möjligheter att antingen acceptera eller kritisera dessa typer av Smart Beta-strategier och 

resultaten som följer av dessa. Vi anser det viktigt att påpeka att den testperiod som avses i 

denna studie till stor del har präglats av ett positivt börsklimat med allmän börsuppgång 

överlag. Dessutom har testperiodens avslutande del även innehållit en ytterst expansiv 

penningpolitik där Riksbanken bland annat använt obligationsköp och negativa styrräntor som 

verktyg för att driva upp förväntningarna om inflation. Detta har gjort att möjligheterna till 

riskfri avkastning via sparkonton och statspapper nästan helt försvunnit och allt mer kapital 

därför sökt sig till riskfyllda tillgångar. Därmed måste vi vara varsamma med att dra för stora 

växlar av de resultat vi uppnått eftersom marknaden till vissa delar varit dopad och det funnits 

brist på andra alternativ, om man söker någon form av positiv avkastning på sina finansiella 

tillgångar. 

   

Förutom att genomföra liknande studier över längre tidsperioder anser vi att det även kan vara 

intressant att testa olika tidsperioder och sedan jämföra dem med varandra. På så vis är det 

möjligt att studera om det något i det makroekonomiska klimatet som eventuellt kan påverka 

hur Smart Beta-strategier utvecklas jämfört med marknaden. 
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 Att antingen studera längre eller flera olika tidsperioder skulle troligtvis resultera i att det går 

att upptäcka vissa mönster i olika förvaltningsstrategiers utveckling över tid och genom detta 

kunna ge ännu tydligare svar på frågeställningar liknande den i vår studie. Ovanstående 

kräver dock ytterst god tillgång till historisk och väldetaljerad marknadsdata, vilket vi 

upptäckt inte är alldeles enkelt att finna. 

 

Ett ytterligare angreppssätt för vidare forskning skulle kunna vara att utöka antalet gjorda 

observationer som resultaten grundar sig på. I denna studie är det månadsvisa slutkurser för 

respektive månad under perioden som utgör observationer. Det är tänkbart att det istället går 

att använda sig av vecko- eller dagsvisa aktiekurser. Genom detta kan man då sammanställa 

hur portföljer utvecklas från dag till dag eller vecka till vecka och se om dessa typer av 

resultat skiljer sig från månadsvisa utvecklingar och vad eventuella skillnader då kan tänkas 

bero på. 

 

Gällande begreppet Smart Beta finns det även här möjligheter till vidare forskning. Det är 

tänkbart att det går att utveckla ett typ av finansiellt mått där graden eller andelen Smart Beta 

i en portfölj kan fastställas, exempelvis genom något matematisk beräkning eller statistisk 

skattning. Innan detta kan vara möjligt krävs det dock att den egentliga innebörden av 

begreppet Smart Beta fastställs på ett sätt som blir allmänt vedertaget. Med utgångspunkt i 

denna studies teoriavsnitt är det möjligt att förstå att begreppet i dagsläget inte har någon 

allmänt vedertagen definition. Vem vet om det ens är möjligt att någon gång utveckla en 

definition som kan anses gälla överlag? 

 

Genom att analysera flera olika Smart Beta-strategier, liknande de tre vi här utvärderat fast 

över längre tidshorisonter, kan även någon form av databas byggas upp där det kan skapas 

olika användningsområden för strategierna. Tanken bakom detta är att kunna använda olika 

strategier vid olika tillfällen och för olika typer av investerare. Exempelvis kanske 

volatilitetsstrategin kan vara passande för långa investeringar som pensionskapital eftersom 

detta förvaltas under väldigt långt tid, men att det ändå krävs en viss typ av garanti för tillgång 

till likvider som täcker de utbetalningar som görs under tidens gång.  Men som redan sagts, 

detta kräver dock betydligt noggrannare och längre utvärderingar av dessa strategier, än de 

som gjorts i denna studie. 
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Bilaga 1:Procentuell månadsutveckling för samtliga Smart Beta-portföljer och OMXSGI (60st observationer)

Datum Momentum Volatilitet Utdelning OMXSGI
11-05-31 0,03281959320 -     0,00330102660 -     0,03175692284 -   0,00587262200 -        
11-06-30 0,07211096860 -      0,04302451971 -     0,05449803380 -   0,03502787254 -        
11-07-29 0,05602556790 -     0,02145765609 -     0,04476708225 -   0,04681841697 -        
11-08-31 0,06838767716 -     0,07584178873 -     0,10909433468 -   0,10511080959 -        
11-09-30 0,09141237635 -     0,05422000634 -     0,07706617007 -   0,06014353583 -        
11-10-31 0,10491166735       0,05837230565      0,08752673425    0,08840610884         
11-11-30 0,02907047330 -     0,02701323566 -     0,02279666181 -   0,01432806324 -        
11-12-30 0,02771044101      0,03645981629      0,00188743175 -   0,01012531328         
12-01-31 0,06833134858      0,05511017166      0,10061277366    0,05954743946         
12-02-29 0,02944512321      0,05841332945      0,05476496542    0,06238291495         
12-03-30 0,00037169749      0,02091720998 -     0,01251603428 -   0,01066831247 -        
12-04-30 0,02098932937      0,03012145699      0,02666652169    0,00115854202 -        
12-05-31 0,06817881539 -     0,05155748650 -     0,09093103671 -   0,06602426838 -        
12-06-29 0,00165433926 -     0,03349097579      0,01466932779    0,02894535728         
12-07-31 0,01227860903 -     0,04512367633      0,01837040601    0,04205737629         
12-08-31 0,03868885804      0,02574681513 -     0,02100961539 -   0,02209550962 -        
12-09-28 0,03467781772      0,02947078231      0,02508985265    0,03152332362         
12-10-31 0,03380446755 -     0,01224968448 -     0,02895275176 -   0,01475004416 -        
12-11-30 0,01330358054      0,02177144646      0,04321481620    0,03173464814         
12-12-28 0,05915101454      0,01362754738      0,02383542828    0,02050569120         
13-01-31 0,22582654955      0,05636645173      0,06703007778    0,05568326948         
13-02-28 0,04145033813      0,06070723174      0,04762137277    0,03427695782         
13-03-28 0,02872576832      0,01240822364 -     0,00650927295 -   0,00974734872         
13-04-30 0,03465414791      0,06356847810      0,04289614995    0,02100548305         
13-05-31 0,00275586939      0,00040706183 -     0,00996290807    0,02049769306         
13-06-28 0,01937265352      0,04123907335 -     0,03421592638 -   0,05106729914 -        
13-07-31 0,05216363135      0,06263874351      0,07030651915    0,07154573147         
13-08-30 0,03203615699      0,01365257628 -     0,00053446905 -   0,01064217509 -        
13-09-30 0,05725019647      0,03535539891      0,03233259919    0,03993221837         
13-10-31 0,01785906790      0,03377418502      0,03410627615    0,01792419412         
13-11-29 0,03385446386      0,01951775651      0,03881214050    0,02324610245         
13-12-30 0,01458964400      0,04253524850      0,01972025966    0,02067745885         
14-01-31 0,08115435315       0,00317549174 -     0,00437181816 -   0,01639344262 -        
14-02-28 0,07917507537      0,07149018823      0,04939259160    0,06158536585         
14-03-31 0,00838510876 -     0,00642292469      0,01947636244    0,00702023103         
14-04-30 0,05253831219      0,04926936335      0,05435565175    0,01907598707         
14-05-30 0,01530354441      0,03674497268      0,02290662961    0,03694029851         
14-06-30 0,01143029556       0,00169534655 -     0,01622575569 -   0,01451361401 -        
14-07-31 0,00785544554 -     0,01803149893 -     0,00877607961 -   0,00657254138 -        
14-08-29 0,00400288898 -     0,00340683643      0,00362535796 -   0,00563587356         
14-09-30 0,04041165794       0,01885977696 -     0,02205952483 -   0,00164473684 -        
14-10-31 0,00864671856      0,04194633458      0,01346126612    0,01476600159         
14-11-28 0,05232582641      0,03599381131      0,04187324406    0,03343154350         
14-12-30 0,05844366296      0,01514843141      0,02343480165    0,00994938035         
15-01-30 0,07441334454      0,06454311798      0,05652905313    0,07160963245         
15-02-27 0,17394961428      0,06822504094      0,06995785590    0,08090962851         
15-03-31 0,02507816071      0,01540975026 -     0,00694907627    0,00049736397         
15-04-30 0,06901026060      0,04118621667      0,03432356874    0,00169019686         
15-05-29 0,07749749592      0,00829569454 -     0,00524813678 -   0,01215880893         
15-06-30 0,02452720605      0,06076880087 -     0,06729595825 -   0,06423142927 -        
15-07-31 0,14062212704      0,07264218087      0,05066902892    0,04956772334         
15-08-31 0,00406599335      0,03002859459 -     0,05616365240 -   0,06000698917 -        
15-09-30 0,03630423518      0,02998186549 -     0,05315712552 -   0,04439959637 -        
15-10-30 0,09860653694      0,06871364646      0,04181821708    0,06913799811         
15-11-30 0,13082389871      0,03025836033      0,03752266945    0,03649217653         
15-12-30 0,04190897440      0,01606859007 -     0,04286244402 -   0,04072420884 -        
16-01-29 0,10443643185 -     0,04565529361 -     0,06045013152 -   0,07068541852 -        
16-02-29 0,00371432397 -     0,00510969245      0,02501885421    0,01997187060         
16-03-31 0,00664931971      0,02456351241      0,03614294745    0,01963596249         
16-04-29 0,00368364232 -     0,02619392298      0,03625201938    0,00908795846         



	
	
	

	

	

Bilaga 2: Absolutavkastning för samtliga Smart Beta-portföljer samt OMXSGI för hela undersökningsperioden
Datum Momentum Volatilitet Utdelning OMXSGI

11-04-29 1 000 000                1 000 000                1 000 000                1 000 000                
11-05-31 967 180                   996 699                   968 243                   994 127                   
11-06-30 897 436                   953 816                   915 476                   959 305                   
11-07-29 847 157                   933 350                   874 493                   914 392                   
11-08-31 789 222                   862 563                   779 090                   818 280                   
11-09-30 717 077                   815 795                   719 049                   769 065                   
11-10-31 792 307                   863 415                   781 985                   837 055                   
11-11-30 769 274                   840 091                   764 158                   825 062                   
11-12-30 790 591                   870 720                   762 716                   833 416                   
12-01-31 844 613                   918 706                   839 455                   883 044                   
12-02-29 869 483                   972 371                   885 428                   938 131                   
12-03-30 869 806                   952 031                   874 346                   928 122                   
12-04-30 888 063                   980 708                   897 661                   927 047                   
12-05-31 827 516                   930 145                   816 036                   865 840                   
12-06-29 826 147                   961 297                   828 007                   890 902                   
12-07-31 816 003                   1 004 674                843 218                   928 371                   
12-08-31 847 573                   978 807                   825 502                   907 858                   
12-09-28 876 965                   1 007 653                846 214                   936 476                   
12-10-31 847 320                   995 309                   821 713                   922 663                   
12-11-30 858 592                   1 016 979                857 224                   951 944                   
12-12-28 909 379                   1 030 838                877 656                   971 464                   
13-01-31 1 114 740                1 088 942                936 485                   1 025 558                
13-02-28 1 160 947                1 155 049                981 082                   1 060 711                
13-03-28 1 194 296                1 140 717                974 696                   1 071 050                
13-04-30 1 235 683                1 213 231                1 016 506                1 093 548                
13-05-31 1 239 088                1 212 737                1 026 634                1 115 964                
13-06-28 1 263 093                1 162 725                991 507                   1 058 974                
13-07-31 1 328 980                1 235 556                1 061 216                1 134 739                
13-08-30 1 371 556                1 218 688                1 060 649                1 122 663                
13-09-30 1 450 078                1 261 775                1 094 942                1 167 494                
13-10-31 1 475 975                1 304 390                1 132 287                1 188 420                
13-11-29 1 525 943                1 329 849                1 176 233                1 216 046                
13-12-30 1 548 206                1 386 415                1 199 429                1 241 191                
14-01-31 1 673 850                1 382 012                1 194 185                1 220 844                
14-02-28 1 806 377                1 480 812                1 253 169                1 296 030                
14-03-31 1 791 230                1 490 323                1 277 576                1 305 128                
14-04-30 1 885 338                1 563 751                1 347 020                1 330 025                
14-05-30 1 914 191                1 621 211                1 377 875                1 379 156                
14-06-30 1 936 070                1 618 462                1 355 518                1 359 140                
14-07-31 1 920 862                1 589 279                1 343 622                1 350 207                
14-08-29 1 913 173                1 594 693                1 338 751                1 357 816                
14-09-30 1 990 487                1 564 618                1 309 219                1 355 583                
14-10-31 2 007 698                1 630 248                1 326 843                1 375 600                
14-11-28 2 112 753                1 688 927                1 382 402                1 421 588                
14-12-30 2 236 230                1 714 511                1 414 798                1 435 732                
15-01-30 2 402 635                1 825 171                1 494 775                1 538 544                
15-02-27 2 820 573                1 949 693                1 599 347                1 663 027                
15-03-31 2 891 308                1 919 649                1 610 461                1 663 854                
15-04-30 3 090 837                1 998 712                1 665 737                1 666 667                
15-05-29 3 330 370                1 982 132                1 656 995                1 686 931                
15-06-30 3 412 054                1 861 680                1 545 486                1 578 577                
15-07-31 3 891 865                1 996 916                1 623 795                1 656 824                
15-08-31 3 907 689                1 936 952                1 532 596                1 557 403                
15-09-30 4 049 555                1 878 878                1 451 128                1 488 255                
15-10-30 4 448 867                2 007 983                1 511 811                1 591 150                
15-11-30 5 030 885                2 068 741                1 568 539                1 649 214                
15-12-30 5 241 725                2 035 499                1 501 307                1 582 051                
16-01-29 4 694 298                1 942 568                1 410 553                1 470 223                
16-02-29 4 676 861                1 952 494                1 445 843                1 499 586                
16-03-31 4 707 959                2 000 454                1 498 101                1 529 032                
16-04-29 4 690 617                2 052 854                1 552 410                1 542 928                



	
	
	

	

	

Bilaga 3: Sammanställning av excess reurn för samtliga Smart Beta-portföljer samt OMXSGI för (60st observationer)

Ränta 1 månadas
Datum Statsskuldsväxlar Volatilitet Momentum Utdelning OMXSGI

11-05-31 0,001534 -0,004834777 -0,034353343 -0,033290673 -0,007406372
11-06-30 0,001521 -0,044545603 -0,073632052 -0,056019117 -0,036548956
11-07-29 0,001511 -0,022968989 -0,057536901 -0,046278416 -0,04832975
11-08-31 0,001544 -0,077385622 -0,06993151 -0,110638168 -0,106654643
11-09-30 0,001458 -0,05567834 -0,09287071 -0,078524503 -0,061601869
11-10-31 0,001472 0,056900056 0,103439417 0,086054484 0,086933859
11-11-30 0,001580 -0,028592986 -0,030650223 -0,024376412 -0,015907813
11-12-30 0,001432 0,035027483 0,026278108 -0,003319765 0,00869298
12-01-31 0,001429 0,053681588 0,066902765 0,09918419 0,058118856
12-02-29 0,001378 0,057035163 0,028066957 0,053386799 0,061004748
12-03-30 0,001296 -0,02221321 -0,000924303 -0,013812034 -0,011964312
12-04-30 0,001276 0,028845207 0,019713079 0,025390272 -0,002434792
12-05-31 0,001258 -0,05281582 -0,069437149 -0,09218937 -0,067282602
12-06-29 0,001222 0,032269059 -0,002876256 0,013447411 0,027723441
12-07-31 0,001141 0,04398276 -0,013419526 0,017229489 0,04091646
12-08-31 0,001212 -0,026958732 0,037476941 -0,022221532 -0,023307426
12-09-28 0,001073 0,028398032 0,033605068 0,024017103 0,030450574
12-10-31 0,001008 -0,013258018 -0,034812801 -0,029961085 -0,015758377
12-11-30 0,001035 0,020736613 0,012268747 0,042179983 0,030699815
12-12-28 0,000955 0,012672631 0,058196098 0,022880512 0,019550775
13-01-31 0,000856 0,055510368 0,224970466 0,066173994 0,054827186
13-02-28 0,000844 0,059862815 0,040605921 0,046776956 0,033432541
13-03-28 0,000835 -0,013243224 0,027890768 -0,007344273 0,008912349
13-04-30 0,000828 0,062740728 0,033826398 0,0420684 0,020177733
13-05-31 0,000809 -0,001216229 0,001946703 0,009153741 0,019688526
13-06-28 0,000819 -0,04205849 0,018553237 -0,035035343 -0,051886716
13-07-31 0,000803 0,061835494 0,051360381 0,069503269 0,070742481
13-08-30 0,000819 -0,01447191 0,031216824 -0,001353802 -0,011461508
13-09-30 0,000801 0,034554482 0,05644928 0,031531683 0,039131302
13-10-31 0,000817 0,032956935 0,017041818 0,033289026 0,017106944
13-11-29 0,000821 0,018696673 0,033033381 0,037991057 0,022425019
13-12-30 0,000750 0,041784832 0,013839227 0,018969843 0,019927042
14-01-31 0,000637 -0,003811992 0,080517853 -0,005008318 -0,017029943
14-02-28 0,000642 0,070848188 0,078533075 0,048750592 0,060943366
14-03-31 0,000636 0,005787258 -0,009020775 0,018840696 0,006384564
14-04-30 0,000620 0,048649863 0,051918812 0,053736152 0,018456487
14-05-30 0,000617 0,036128139 0,014686711 0,022289796 0,036323465
14-06-30 0,000599 -0,00229393 0,010831712 -0,016824339 -0,015112197
14-07-31 0,000264 -0,018295249 -0,008119196 -0,00903983 -0,006836291
14-08-29 0,000203 0,003203836 -0,004205889 -0,003828358 0,005432874
14-09-30 0,000189 -0,01904886 0,040222575 -0,022248608 -0,00183382
14-10-31 0,000124 0,041822001 0,008522385 0,013336933 0,014641668
14-11-28 0,000043 0,035950395 0,05228241 0,041829827 0,033388127
14-12-30 0,000059 0,015089098 0,05838433 0,023375468 0,009890047
15-01-30 0,000092 0,064451285 0,074321511 0,05643722 0,071517799
15-02-27 0,000022 0,068203374 0,173927948 0,069936189 0,080887962
15-03-31 -0,000095 -0,01531475 0,025173161 0,007044076 0,000592364
15-04-30 -0,000238 0,0414238 0,069247844 0,034561152 0,00192778
15-05-29 -0,000234 -0,008061695 0,077731496 -0,005014137 0,012392809
15-06-30 -0,000251 -0,060518051 0,024777956 -0,067045208 -0,063980679
15-07-31 -0,000359 0,073000848 0,140980794 0,051027696 0,04992639
15-08-31 -0,000365 -0,029663261 0,004431327 -0,055798319 -0,059641656
15-09-30 -0,000415 -0,029567282 0,036718819 -0,052742542 -0,043985013
15-10-30 -0,000417 0,06913023 0,09902312 0,0422348 0,069554581
15-11-30 -0,000332 0,03059011 0,131155649 0,037854419 0,036823927
15-12-30 -0,000357 -0,015711173 0,042266391 -0,042505027 -0,040366792
16-01-29 -0,000359 -0,04529596 -0,104077099 -0,060090798 -0,070326085
16-02-29 -0,000458 0,005568026 -0,003255991 0,025477188 0,020430204
16-03-31 -0,000487 0,025050429 0,007136236 0,036629864 0,020122879
16-04-29 -0,000497 0,026691256 -0,003186309 0,036749353 0,009585292

Exess return



	
	
	

	

	

maj 2011 - april 2012 Volatilitet Utdelning Momentum OMXSGI
Medelvärde av Excess return -0,002060836 -0,008520279 -0,009624893 -0,006341505
Standardavvikelse 0,046972161 0,06424247 0,060485872 0,055192436
Sharpekvoten -0,043873557 -0,132626883 -0,159126301 -0,114898089

maj 2012 - april 2013 Volatilitet Utdelning Momentum OMXSGI
Medelvärde av Excess return 0,017491434 0,010254799 0,029024556 0,013361872
Standardavvikelse 0,037052209 0,042940911 0,071495648 0,03360447
Sharpekvoten 0,472075346 0,238811866 0,405962562 0,397621875

maj 2013 - april 2014 Volatilitet Utdelning Momentum OMXSGI
Medelvärde av Excess return 0,021129592 0,02336405 0,035449151 0,016202297
Standardavvikelse 0,033354697 0,028814729 0,028680651 0,033263205
Sharpekvoten 0,633481758 0,810837027 1,235995334 0,487093691

maj 2014 - april 2015 Volatilitet Utdelning Momentum OMXSGI
Medelvärde av Excess return 0,020943262 0,018072461 0,042939625 0,019234981
Standardavvikelse 0,031249447 0,028883757 0,049730023 0,030529566
Sharpekvoten 0,670196228 0,625696336 0,863454753 0,630044368

maj 2015 - april 2016 Volatilitet Utdelning Momentum OMXSGI
Medelvärde av Excess return 0,003434456 -0,004435226 0,037808532 -0,004955345
Standardavvikelse 0,042663997 0,0474057 0,067740613 0,048237125
Sharpekvoten 0,080500108 -0,093558919 0,558136848 -0,102728869

maj 2011 - april 2016 Volatilitet Utdelning Momentum OMXSGI
Medelvärde av Excess return 0,012187582 0,007747161 0,027119394 0,00750046
Standardavvikelse 0,038593391 0,044702108 0,058737546 0,041391522
Sharpekvoten 0,315794528 0,173306389 0,461704585 0,181207638

Bilaga 4: Uppställning av uträkningen för sharpekvoten för samtliga Smart Beta-portföljer samt OMXSGI för varje år 
samt hela perioden



	
	
	

	

	

Period Volatilitet Utdelning Momentum Rmkt (OMXSGI) rf
maj 2011 - april 2016 -0,019291987 -0,102338687 -0,111937334 -0,072952854 0,017571562
maj 2012 - april 2013 0,237096687 0,132394235 0,391436797 0,179603854 0,01233623
maj 2013 - april 2014 0,288914657 0,325146218 0,525745887 0,21624688 0,009011465
maj 2014 - april 2015 0,278152692 0,236609472 0,639407297 0,253109453 0,001880526
maj 2015 - april 2016 0,027088215 -0,068034537 0,517587686 -0,074243176 -0,00452164

Volatilitetsportföljen
Period Beta RP Rmkt (OMXSGI) rf Jensens alfa

maj 2011 - april 2016 0,793419 -0,019291987 -0,072952854 0,017571562 0,034960242
maj 2012 - april 2013 0,86372437 0,237096687 0,179603854 0,01233623 0,080287334
maj 2013 - april 2014 0,90359061 0,288914657 0,21624688 0,009011465 0,092647217
maj 2014 - april 2015 0,8996487 0,278152692 0,253109453 0,001880526 0,050254388
maj 2015 - april 2016 0,84308874 0,027088215 -0,074243176 -0,00452164 0,090391297

Genomsnitt per år 0,860694284 0,162392053 0,100352831 0,007255629 0,069708096

Utdelningsportföljen
Period Beta RP Rmkt (OMXSGI) rf Jensens alfa

maj 2011 - april 2016 1,11276916 -0,102338687 -0,072952854 0,017571562 -0,019177471
maj 2012 - april 2013 1,0972342 0,132394235 0,179603854 0,01233623 -0,063473753
maj 2013 - april 2014 0,77481755 0,325146218 0,21624688 0,009011465 0,155565116
maj 2014 - april 2015 0,87560337 0,236609472 0,253109453 0,001880526 0,014752051
maj 2015 - april 2016 0,93156975 -0,068034537 -0,074243176 -0,00452164 0,001437577

Genomsnitt per år 0,958398806 0,10475534 0,100352831 0,007255629 0,017820704

Momentumportföljen
Period Beta RP Rmkt (OMXSGI) rf Jensens alfa

maj 2011 - april 2016 0,9862783 -0,111937334 -0,072952854 0,017571562 -0,04022663
maj 2012 - april 2013 1,180513 0,391436797 0,179603854 0,01233623 0,181638962
maj 2013 - april 2014 0,31256489 0,525745887 0,21624688 0,009011465 0,451959907
maj 2014 - april 2015 1,18172224 0,639407297 0,253109453 0,001880526 0,340643961
maj 2015 - april 2016 1,00421064 0,517587686 -0,074243176 -0,00452164 0,592124434

Genomsnitt per år 0,933057814 0,392448067 0,100352831 0,007255629 0,305228127

Bilaga 5: Jensens alfa för samtliga Smart Beta-portföljer över alla år samt genomsnitt. Överst visas 
sammanställning som använts vid uträkning av Jensens Alfa för samtliga perioder (årsvis).



	
	
	

	

	

	
	
	
	

sta.reg.lin

R 0,67262
sta.reg.R2 0,45242
sta.reg.R2A 0,44298
S 0,04384
N 60

d.f. SS MS F PROB
sta.reg 1, 0,09209 0,09209 47,92032 3,95572E-9
sta.reg.residual 58, 0,11146 0,00192
TOTAL 59, 0,20356

sta.coeffs STDERR LCL UCL sta.tstat PROB H0 (5%)
sta.reg.intercept 0,01999 0,00577 0,00844 0,03153 3,46486 0,001 REJECTED

OMXSGI 0,9545 0,13788 0,67849 1,2305 6,92245 3,95572E-9 REJECTED
T (5%) 2,00172

Bilaga 6: Regression för momentumportföljen som beroende variabel och OMXSGI som oberoende variabel för perioden maj 2011 till april 2016. 
Regressionen är utförd i statistikprogrammet StatPlus.

UCL - DS_UCL

Momentum =  0,01999 + 0,9545 * OMXSGI 

sta.reg.stat

ANOVA_SHORT

LCL - DS_LCL



	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

sta.reg.lin

R 0,91535
sta.reg.R2 0,83786
sta.reg.R2A 0,83507
S 0,01567
N 60

d.f. SS MS F PROB
sta.reg 1, 0,07363 0,07363 299,7264 0,
sta.reg.residual 58, 0,01425 0,00025
TOTAL 59, 0,08788

sta.coeffs STDERR LCL UCL sta.tstat PROB H0 (5%)
sta.reg.intercept 0,00587 0,00206 0,00175 0,01 2,84812 0,00607 REJECTED

OMXSGI 0,85347 0,0493 0,75479 0,95215 17,31261 0, REJECTED
T (5%) 2,00172

Bilaga 7: Regression för volatilitetsportföljen som beroende variabel och OMXSGI som oberoende variabel för perioden maj 2011 till april 2016. Regressionen 
är utförd i statistikprogrammet StatPlus.

UCL - DS_UCL

Volatilitet =  0,00587 + 0,85347 * OMXSGI 

sta.reg.stat

ANOVA_SHORT

LCL - DS_LCL



	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

sta.reg.lin

R 0,93709
sta.reg.R2 0,87814
sta.reg.R2A 0,87604
S 0,01574
N 60

d.f. SS MS F PROB
sta.reg 1, 0,10353 0,10353 417,96193 0,
sta.reg.residual 58, 0,01437 0,00025
TOTAL 59, 0,1179

sta.coeffs STDERR LCL UCL sta.tstat PROB H0 (5%)
sta.reg.intercept 0,00015 0,00207 -0,004 0,00429 0,07201 0,94284 ACCEPTED

OMXSGI 1,01204 0,0495 0,91295 1,11113 20,44412 0, REJECTED
T (5%) 2,00172

Bilaga 8: Regression av utdelningsportföljen som beroende variabel och OMXSGI som oberoende variabel för perioden maj 2011 till april 2016. Regressionen är 
utförd i statistikprogrammet StatPlus.

UCL - DS_UCL

Utdelning =  0,00015 + 1,01204 * OMXSGI 

sta.reg.stat

ANOVA_SHORT

LCL - DS_LCL



	
	
	

	

	
	
Bilaga	9:	Volatilitetsportföljens	innehav	31	mars	2016	inklusive	viktning.		

Data explanation

Trade Date Index Symbol
20160301 Nasdaq Nordea SmartBeta Volatility TR NQNDVOT

Name Symbol Weight (%)
AAK AB AAK 3,33
ABB Ltd ABB 3,33
AstraZeneca PLC AZN 3,33
Atrium Ljungberg AB ser. B ATRLJ B 3,33
Axfood AB AXFO 3,33
Castellum AB CAST 3,33
Clas Ohlson AB ser. B CLAS B 3,33
Cloetta AB, Ser. B CLA B 3,33
Dios AB DIOS 3,33
Fabege AB FABG 3,33
Hennes & Mauritz AB, H & M ser HM B 3,33
Holmen AB ser. B HOLM B 3,33
Hufvudstaden AB ser. A HUFV A 3,33
ICA Gruppen ICA 3,33
Ind. & Financial Systems AB se IFS B 3,33
Industrivarden, AB ser. C INDU C 3,33
Indutrade AB INDT 3,33
Investor AB ser. B INVE B 3,33
Latour, Investmentab. ser. B LATO B 3,33
Lundbergforetagen AB, L E ser. LUND B 3,33
Nordea Bank AB NDA SEK 3,33
Ratos AB ser. B RATO B 3,33
SAAB AB ser. B SAAB B 3,33
Skand. Enskilda Banken ser. A SEB A 3,33
Svenska Handelsbanken ser. A SHB A 3,33
SWECO AB ser. B SWEC B 3,33
Swedbank AB ser A SWED A 3,33
Swedish Match AB SWMA 3,33
TeliaSonera AB TLSN 3,33
Wallenstam AB, ser. B WALL B 3,33

The content herein is provided for informational and educational purposes only, and nothing 
contained herein should be construed as investment advice, either on behalf of a particular security 
or an overall investment strategy. This information is published to help NASDAQ OMX licensees to be 
UCITS compliant with the recent ESMA ETF Guidelines. Published weights are indicative and have 
been rounded to two decimals.



	
	
	

	

	
	
	
	
Bilaga	10:	Utdelningsportföljens	innehav	31	mars	2016	inklusive	viktning.		

Data explanation

Trade Date Index Symbol
20160301 Nasdaq Nordea SmartBeta Dividend TR NQNDDIT

Name Symbol Weight (%)
ABB Ltd ABB 3,33

AstraZeneca PLC AZN 3,33

B&B TOOLS AB ser. B BBTO B 3,33

Bilia AB ser. A BILI A 3,33

Byggmax Group AB BMAX 3,33

Castellum AB CAST 3,33

Clas Ohlson AB ser. B CLAS B 3,33

Dios AB DIOS 3,33

Ericsson, Telefonab. L M ser. ERIC B 3,33

Haldex AB HLDX 3,33

Hemfosa Fastigheter AB HEMF 3,33

Holmen AB ser. B HOLM B 3,33

Industrivarden, AB ser. C INDU C 3,33

Mekonomen AB MEKO 3,33

Millicom Int. Cellular S.A. SD MIC SDB 3,33

Modern Times Group MTG AB ser. MTG B 3,33

NCC AB ser. B NCC B 3,33

Nolato AB ser. B NOLA B 3,33

Nordea Bank AB NDA SEK 3,33

Ratos AB ser. B RATO B 3,33

Sandvik AB SAND 3,33

Skand. Enskilda Banken ser. A SEB A 3,33

Skanska AB ser. B SKA B 3,33

SKF, AB ser. B SKF B 3,33

Stora Enso Oyj ser. R STE R 3,33

Svenska Handelsbanken ser. A SHB A 3,33

Swedbank AB ser A SWED A 3,33

Tele2 AB ser. B TEL2 B 3,33

TeliaSonera AB TLSN 3,33

Volvo, AB ser. B VOLV B 3,33

The content herein is provided for informational and educational purposes only, and nothing 
contained herein should be construed as investment advice, either on behalf of a particular security 
or an overall investment strategy. This information is published to help NASDAQ OMX licensees to be 
UCITS compliant with the recent ESMA ETF Guidelines. Published weights are indicative and have 
been rounded to two decimals.



	
	
	

	

	
Bilaga	11:	Momentumportföljens	innehav	31	mars	2016	inklusive	viktning.		

	

Data explanation

Trade Date Index Symbol
20160301 Nasdaq Nordea SmartBeta Momentum TR NQNDMOT

Name Symbol Weight (%)
AAK AB AAK 3,33

Anoto Group AB ANOT 3,33

Betsson AB ser. B BETS B 3,33

Bilia AB ser. A BILI A 3,33

Byggmax Group AB BMAX 3,33

CellaVision AB CEVI 3,33

Fastighets AB Balder ser. B BALD B 3,33

Fingerprint Cards AB ser. B FING B 3,33

Ind. & Financial Systems AB se IFS B 3,33

Indutrade AB INDT 3,33

Intrum Justitia AB IJ 3,33

Inwido AB INWI 3,33

Karo Bio AB KARO 3,33

Latour, Investmentab. ser. B LATO B 3,33

Lifco AB Ser. B LIFCO B 3,33

Mycronic AB MYCR 3,33

Net Insight AB ser. B NETI B 3,33

NetEnt AB ser. B NET B 3,33

Nobia AB NOBI 3,33

Nordnet AB ser. B NN B 3,33

Precise Biometrics AB PREC 3,33

RaySearch Laboratories AB ser. RAY B 3,33

Rottneros AB RROS 3,33

SAAB AB ser. B SAAB B 3,33

SAS AB SAS 3,33

Securitas AB ser. B SECU B 3,33

Sensys Gatso Group AB SENS 3,33

Svenska Cellulosa AB SCA ser. SCA B 3,33

Unibet Group plc UNIB SDB 3,33

Vitrolife AB VITR 3,33

The content herein is provided for informational and educational purposes only, and nothing 

contained herein should be construed as investment advice, either on behalf of a particular security 

or an overall investment strategy. This information is published to help NASDAQ OMX licensees to be 

UCITS compliant with the recent ESMA ETF Guidelines. Published weights are indicative and have 

been rounded to two decimals.



	
	

	

	
	
Bilaga	12:	Regression	av	volatilitetsportföljen	och	OMXSGI	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	

	

	
	
	
Bilaga	13:	Regression	av	utdelningsportföljen	och	OMXSGI	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	

	

	
	
Bilaga	14:	Regression	av	momentumportföljen	och	OMXSGI	
	

	


