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Abstract 
This thesis examines how portfolios with low volatility stocks perform in comparison to the 

Swedish stock market, during the period 2006 to 2015. The portfolios are constructed out of 

40 stocks that during the last three months demonstrated the lowest volatility of the Swedish 

stocks on the market. The portfolios are also equal-weighted, which means that each stock in 

the portfolio contributes to the total portfolio performance with the same extent as the other 

included stocks. This procedure is repeated each month during the trial. The conclusion we 

want to reach with this study is to find out if portfolios constructed this way can outperform 

the Swedish stock market through both total and risk-adjusted return. If we complete our 

goals with the portfolio strategy, this means that we’ve also been able to find some signs that 

might indicate that the low-risk anomaly exists even on the Swedish stock market, as it does 

on other observable and considerable financial markets in the world. In other words, this 

would mean that a portfolio with less risk then the general stock market could outperform it, 

even though some well known theories and financial models says it cannot. To be able to 

answer the research question of the study, we will be testing the results with return 

measurements such as the Sharpe-ratio and Jensens Alpha. The study will also be tested 

during periods of bull- and bear markets, to better be able to analyze the portfolios 

performance during times of financial distress and increasing movements in the market. The 

overall conclusion of the study is that the low-risk anomaly does seem to exist on the Swedish 

stock market. 
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1. Inledning 
Uppsatsens inledande kapitel syftar till att ge läsaren en översiktlig genomgång av bakgrunden till uppkomsten av 

denna studie. Avsnittets problembakgrund utmynnar i en problemdiskussion som sedan leder fram till arbetets 

formulerade problem och syfte. Kapitlet fortsätter med en presentation av ämnets aktualitet samt några av studiens 

antaganden. Avslutningsvis presenteras författarnas utvidgade syfte och avsikt med studien. 

1.1 Bakgrund 
	
Är det möjligt att överprestera gentemot den svenska aktiemarknaden genom att investera i sådana 

aktier som historiskt sett visat sig innehålla en låg nivå av risk?  Några kanske direkt svarar nej på 

denna typ av fråga medan andra anser att det beror på. Vi själva skulle dock vilja testa om det är 

möjligt att svara ja på denna fråga. Låt oss dock inte gå händelserna i förväg. 

 
Det sägs att tid och avkastning är en investerares bästa vänner. Dessa två faktorer ligger i sin tur 

till grund för det Albert Einstein ska ha kallat världens åttonde underverk och en av de starkaste 

krafterna i vårt universum, nämligen ränta-på-ränta-effekten (R. Evans, 2014; Gural, 2014). 

Einstein syftade troligtvis på den exponentiella tillväxt som kan uppnås om kapitalet genom 

finansiella investeringar får växa över tid och att avkastningen i sin tur återinvesteras. Det kan 

handla om placeringar i aktier, fonder, obligationer och så vidare. De finansiella instrument som 

idag finns till hands är otaliga och antalet marknadsplatser där dessa kan handlas likaså (Gavelin & 

Sjöberg, 2012; Oxenstierna, 2015).  

1.1.1 Aktiv och passiv förvaltning 
Kapital som placeras på de finansiella marknaderna kan översiktligt sägas förvaltas i enlighet med 

två huvudsakliga förvaltningsstrategier. Dessa är passiv och aktiv förvaltning. Passiv förvaltning 

går sammanfattningsvis ut på att förvaltaren fattar investeringsbeslut i enlighet med en på förhand 

fastställd regelmodell. Denna modell återspeglar allt som oftast ett redan befintligt marknadsindex 

och därmed bör en investering i denna typ av förvaltning utvecklas i linje med den underliggande 

marknaden och uppnå en liknande avkastning, justerat för eventuellt förekommande 

förvaltningsavgifter. Denna förvaltningsstrategi är kostnadseffektiv eftersom den följer en 

regelbaserad modell och därmed inte kräver någon utförlig och komplicerad analys, kontinuerlig 

uppföljning av olika innehav och andra tyngre och resurskrävande insatser av förvaltaren (Hård af 

Segerstad & Pettersson, 2014).  

 

Den aktiva förvaltningen innebär något sammanfattat att utveckling och avkastning för dessa 

strategier ska avvika från det marknadsindex som används som referensobjekt. Utifrån specifika 
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analyser och uppföljning av olika bolag och tillgångsslag är tanken att förvaltaren ska hitta de 

investeringsmöjligheter som har störst potential till god avkastning. Denna ständiga bevakning och 

utvärdering är förstås mer tids- och resurskrävande, vilket medför högre kostnader för 

förvaltningen. Denna förvaltningsstrategi behöver inte per automatik innebära att placeringarna är 

i ständig omsättning utan den aktiva delen ligger främst i de beslut som fattas gällande 

förvaltningen och att dessa beslut sker oberoende av hur de jämförelseindex som används är 

sammansatta (Hård af Segerstad & Pettersson, 2014).    

 

Valet mellan passiv och aktiv förvaltning kan vara komplicerat för den oinvigde och det finns 

förstås både fördelar och nackdelar med de olika strategierna. Den passiva strategin har sitt 

ursprung i den akademiska världen. Största delen av den erkända forskningen kring de finansiella 

marknaderna påvisar nämligen liknande resultat, att det över tid är ytterst få placerare som 

återkommande lyckas överprestera gentemot marknaden. Detta faktum gäller både privata och 

professionella aktörer. Förespråkarna för denna strategi menar att de som lyckas slå marknaden 

endast haft ren och skär tur, då det är slumpen som gjort dessa till ”vinnare”. Inom en del av 

forskningen kring detta anses de finansiella marknaderna vara effektiva och att alla finansiella 

tillgångar alltid är korrekt prissatta utifrån den information som är offentligt tillgänglig. Därför går 

det heller inte att på förhand avgöra vem eller vilka som lyckas slå marknaden eftersom detta 

endast kan anses beror på den inneboende slumpmässighet som existerar på de finansiella 

marknaderna (Fama, 1970; Berk & DeMarzo, 2014).  

 

Den aktiva strategin å andra sidan, har utvecklats genom att en del aktörer anser att den erkända 

forskningen kring dessa marknader inte återspeglar verkligheten på ett korrekt sätt och att det finns 

ineffektivitet i marknaderna som kan skapa möjlighet till överavkastning och arbitrage. Genom att 

hitta dessa kan det vara möjligt att skapa avkastning som överstiger den genomsnittliga från 

marknaden, och att detta går att göra återkommande. De menar att överavkastning går att uppnå 

genom att aktivt utvärdera och analysera olika bolag och branscher för att hitta undervärderade och 

felprissatta tillgångar med god potential att utvecklas bättre än genomsnittet framgent. Det krävs 

dock noggranna analyser och grundliga genomgångar av intressanta finansiella tillgångar och 

investeringsobjekt för att verkligen hitta de som kan förväntas ge bästa möjliga avkastning (Hård 

af Segerstad & Pettersson, 2014; Oxenstierna, 2015).  

1.1.2 En alternativ förvaltningsstrategi 
Som en konsekvens av diskussionen kring aktiv kontra passiv förvaltning har på senare tid en 

alternativ förvaltningsstrategi till dessa rönt ökat intresse. Strategin kan ses som en kombination av 

de passiva och aktiva strategierna där några av de främsta fördelarna med respektive strategi satts 
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samman till en helt egen typ av förvaltningsinriktning som bland annat kommit att kallas för Smart 

Beta. Förvaltningsinriktningen som sådan innebär i grova drag att förvaltaren konstruerar egna 

aktieindex som skiljer sig från de mer traditionella aktieindexen och deras konstruktion (Tindall, 

2013; Amenc, Goltz, Lodh, & Martellini, 2014). Den grundläggande tanken med denna alternativa 

strategi är således att identifiera och utnyttja värdeskapande ineffektivitet, eller andra faktorer i 

marknaden som historiskt visat sig kunna generera en form av värdepremie, som bidrar till 

överavkastning. Detta görs på ett transparent och regelstyrt sätt. Det innebär att själva 

tillvägagångssättet är relativt trivialt. I motsats till att följa ett vanligt marknadsindex, exempelvis 

OMXS30, och investera i en traditionell indexfond skapas en egen slags indexfond där andra krav 

och faktorer än bolagens marknadsvärde, och som kan förväntas skapa mervärde, används för att 

skapa ett urval av bolag som kan komma att ingå i indexet.  

   

Med utgångspunkt i regelstyrda modeller och strategier fattas beslut om att investera i ett 

aktiebolag, helt fristående från dess börsvärde och därmed andel i något underliggande 

marknadsindex. Exempelvis kan denna strategi gå ut på att varje innehav ska utgöra en lika stor 

andel i det index som skapas. Ett exempel på detta är att om det ingår 30 aktier i det index du 

skapar kommer varje bolag utgöra 3,33 procent av det totala innehavet. Detta index blir därmed 

likaviktat till skillnad från ett vanligt marknadsindex där indexandelarna bestäms efter de ingående 

bolagens börsvärde. Ett exempel på en faktisk fond, som egentligen är en så kallad ETF och något 

vi återkommer till, med denna strategi är amerikanska Guggenheim Equal-Weight S&P 500. Det 

är en börshandlad fond med samma innehåll som jämförelseindexet Standard & Poor’s 500 (S&P 

500), men där innehållet är likaviktat istället för marknadsviktat. År 2013 slog denna fond 

jämförelseindexet med fyra procentenheter. Utvecklingen var 22 procent för detta index jämfört 

med 18 procent för S&P 500 (Dahlberg & Mölne, 2014). Denna överavkastning uppnåddes genom 

att enbart låta varje bolag i indexet utgöra en lika stor andel vardera. 

 

Problemet med ett marknadsviktat index är att detta tenderar att öka exponeringen mot bolag i 

övre storleksklassen som hela tiden blir dyrare och dyrare att investera i, och vice versa minska 

exponeringen mot de ”billigare” bolag som haft sämre kurstillväxt med minskat börsvärde som 

följd. Det leder vid rebalansering och omallokering i dessa portföljer eller index, till att det 

investeras mer i sådana tillgångar som stiger i pris medan det säljs av i de tillgångar som fallit i 

pris. Risken för att köpa in sig i finansiella bubblor ökar till följd av detta (Hård af Segerstad & 

Pettersson, 2014). Traditionella marknadsviktade index tenderar därför att fungera enligt raka 

motsatsen till en av de grundläggande idéerna med investeringar, nämligen att köpa tillgångar 

billigt och sedan sälja dessa dyrt. 
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Denna ”nya” strategi vi hittills bara snuddat vid har getts olika namn inom finansbranschen. 

Strategisk beta, alternativt beta, avancerad beta, faktorinvestering, förbättrade index och så vidare 

(Hsu & Kalesnik, 2014: Anson, 2015) Det kanske mest moderna och mest frekvent förekommande 

uttrycket för strategin för närvarande, anser vi dock vara Smart Beta. Något som för tankarna till 

något en innovativ person på en marknadsavdelning troligtvis använt som försäljningstrick. Med 

anledning av att det verkar finnas ett antal olika benämningar för samma sak väljer vi därför att 

undvika att försöka sätta någon slags etikett på den övergripande strategin som sådan, utan väljer 

istället kort och gott benämna den som Smart Beta då detta verkar vara det mest förekommande 

begreppet för tillfället. Detta begrepp är inte av betydelse för att tillgodogöra sig det huvudsakliga 

innehållet i denna studie eftersom vi längre fram istället kommer koncentrera oss på några av de 

delstrategier som faller in under begreppet, och som vi kommer inrikta just denna studie mot. I 

återstoden av de inledande avsnitten kommer dock begreppet Smart Beta förekomma flera gånger. 

  

Begreppet i sig är brett och svårdefinierat och samlar egentligen ett antal alternativa strategier 

under ett gemensamt namn. Det som kännetecknar denna alternativa strategi är främst de 

annorlunda viktningsmetoderna för de index som konstrueras. Strategin som sådan innebär 

översiktligt att index skapas och efterföljs, precis som vid klassisk passiv förvaltning, men själva 

indexen som följs konstrueras genom alternativa viktningsmetoder där andra faktorer än ett bolags 

börsvärde har betydelse. Tanken är att genom detta tillvägagångssätt tillhandahålla andra eller 

ytterligare typer av riskfaktorer än enbart marknadsrisken till investerarkollektivet (Tindall, 2013; 

Arnott & Kose, 2014). Beroende på inriktning och strategi kan det vara både tekniska eller 

fundamentala faktorer som avgör vilka bolag som ska ingå i det index som skapas och vilken 

indexvikt dessa bolag ska få. Så även om indexkonstruktionen är transparent och regelstyrd som 

vid en passiv strategi skiljer sig denna alternativa strategi genom att dessa index ofta koncentrerar 

sig på tillgångar inom särskilda delar av marknaden där det verkar finnas ineffektivitet och 

arbitragemöjligheter som går att utnyttja. 

1.2 Problemdiskussion 
För närvarande saknas med andra ord en allmänt vedertagen definition av vad Smart Beta 

egentligen är och åsikterna är därför många och skiljaktiga vad gäller begreppets konkreta 

innebörd. De flesta som tillämpar denna strategi skriver dock under på att det är en form av 

investeringsidé som möjliggör högre avkastning än den från marknaden. Detta görs möjligt genom 

nyttjande av en uppsättning förhållandevis passiva placeringsstrategier där riskexponeringen inte 

nödvändigtvis behöver vara större än den som följer av investeringar i marknaden som helhet 

(Burton G. Malkiel, 2014). 
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De senaste fem till tio åren har det således varit möjligt att urskönja uppkomsten av en ny form av 

indexeringsmetoder. Dessa metoder utmärks främst av två huvudsakliga särdrag. Till att börja med 

motsätter de sig den traditionella marknadsviktningen av aktieindex, där respektive bolags 

börsvärde proportionerligt är avgörande för respektive bolags andel i index. Sedan baseras dessa 

”smarta betavärden” på förhållandevis transparenta och lättförståeliga kvantitativa metoder (Hsu, 

Kalesnik, & Li, 2012) Det finns vissa belägg för att påstå att denna slags strategi också fungerar i 

praktiken. Oavsett empiriska bevis eller faktisk historik verkar så kallade Smart Beta-strategier till 

synes kunna erbjuda bättre avkastning i förhållande till de sedvanliga indexstrategierna, vilket 

ytterligare stärker påståendet att marknadsviktning inte är det optimala sättet att konstruera index 

på. Smart Beta-strategiernas transparens bidrar även till att reducera mängden 

informationsassymmetri mellan privata investerare och yrkesverksamma förvaltare vilket 

decimerar kostnaden för informationssökningen för en stor andel investerare (Hsu, Kalesnik & Li, 

2012). Med andra ord innebär detta att dessa strategier är simplare och mer lättförstådda för 

gemene man, än vad mer traditionellt använda ”aktiva” förvaltningsstrategier är. Dessa nya 

strategier är därmed enklare att implementera rent praktiskt som privatinvesterare och därmed kan 

de fördelar som följer av strategierna utnyttjas på ett enklare och billigare sätt, eftersom du som 

investerare inte nödvändigtvis behöver vända dig till professionella förvaltare för att få exponering 

mot dessa och liknande strategier. Det informationsövertag som yrkesverksamma och 

professionella förvaltare innehar ofta har, i förhållande till privatinvesterare, är vanligtvis en 

produkt av att de noggrant och på nära håll följer olika tillgångsslag för att hitta möjligheter till 

arbitrage och vinstmaximering. Detta informationsgap kan alltså minskas i och med utvecklingen 

av nya och mer lättförstådda förvaltningsstrategier, som rätt implementerade och använda kan 

bidra till att skapa överavkastning som liknar den de professionella förvaltarna strävar efter och tar 

betalt för, men på ett enklare och billigare sätt. 

 

Strategins förespråkare anser vidare att en enskild investerare inte behöver analysera och välja ut 

speciella och särskilda aktier i likhet med så kallade stock pickers och aktiva förvaltare, för att ha 

möjlighet att överprestera gentemot marknaden. I enlighet med denna strategi kan investerare 

istället sätta samman en förhållandevis passiv portfölj, i termer av omsättning av dess innehav och 

regelstyrning, och ändå uppnå bättre resultat än marknaden, utan att behöva öka riskexponeringen 

(Burton G. Malkiel, 2014). Nyckeln till detta är att vinkla eller vikta portföljen i fråga i någon 

riktning som skiljer sig från det markandsviktade alternativet baserat på bolagens börsvärde. Det 

kan handla om små kontra större företag, värde- kontra tillväxtbolag, högutdelande bolag, bolag 

med stark momentumtrend eller lågvolatila kontra högvolatila bolag och så vidare. Utöver att 
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koncentrera portföljinnehållet i enlighet med en enskild faktor kan strategin också gå ut på att 

kombinera olika faktorer i en och samma Smart Beta-portfölj utan att nödvändigtvis behöva öka 

exponeringen mot ytterligare risk och volatilitet. 

 

I relation till CAPM och prissättning av tillgångar i enlighet med denna modell, är Smart Beta-

strategier mer förenliga med så kallade multifaktormodeller så som de utvecklade av Fama och 

French (1992, 1993) och Stephen Ross (1976) exempelvis. Implementering av liknande modeller 

kan därmed indirekt ses som kritik mot CAPM.  Om åsikten är att betavärdet som används i denna 

väletablerade prissättningsmodell ger ett otillräckligt riskmått, kan de så kallade Smart Beta-

faktorerna ses som kompletterande riskfaktorer. Gällande just detta blir dock tolkningen av Smart 

Beta-strategin att det är en teknik för att uppnå överavkastning genom att acceptera en högre 

risknivå (Burton G. Malkiel, 2014). 

 

Smart Beta ses alltså som ett samlingsbegrepp för ett antal olika strategier rörande investeringar. 

Den gemensamma nämnaren för dessa investeringsstrategier är det frekventa användandet av 

alternativa metoder vid indexkonstruktion. Detta i förhållande till den mer normala 

indexkonstruktionen, där marknadskapitalisering, eller börsvärde, utgör grunden för hur dessa 

traditionella index konstrueras. Den här alternativa indexkonstruktionen går ut på att använda 

andra faktorer än enbart börsvärde eller att utnyttja upptäckt ineffektivitet i marknaden. Detta görs 

ändå i likhet med traditionell indexkonstruktion, på ett regelbaserat och transparent sätt (Arnott & 

Kose, 2014). Begreppet är med andra ord väldigt komplext i sin enkelhet, eftersom det inte finns 

enbart ett synsätt på vad som anses vara en strategi förenlig med Smart Beta. På grund av att de 

olika målsättningar respektive investerare har, baserat på deras individuella nyttobehov, skiljer sig 

åt gäller det att använda sådana strategier som möjliggör igenkännande av liknande idéer som kan 

visa sig bli ekonomiskt gynnsamma och värdeskapande (Hsu m.fl., 2012; Tindall, 2013). Tänkbara 

anledningar till den ökade kapitaltillströmningen för Smart Beta-produkter kan vara av en form av 

strävan bland investerarkollektivet att ständigt förbättra hanteringen av portföljrisk och 

diversifiering, men även deras kontinuerliga sökande efter högre riskjusterad avkastning än den 

som normalt kan uppnås genom de markandsviktade indexprodukter som återspeglar marknaden. 

Investerarna väljer genom detta en medveten exponering mot sådana typer av riskfaktorer som 

utöver marknadsrisken, och som grundar sig i både empiri och teori, kan förväntas generera högre 

avkastningsnivåer till följd av de generellt sett utvecklas sämre än marknaden under olika perioder 

av sämre marknadsutveckling.  
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1.3 Problemformulering och frågeställning 
Utifrån ovanstående problembakgrund och diskussion är vår åsikt att det är möjligt att börja 

utkristallisera ett forskningsbart problem. Detta fenomen, som hittills kallats Smart Beta, verkar 

ännu så länge vara ett relativt outforskat ämnesområde, i synnerhet när det gäller för den svenska 

marknaden. Detta kanske kan bero på att begreppet i sig är svårt att definiera och det komplicerade 

i att fastställa dess egentliga innebörd. Efter inläsning på ämnet har vi bildat oss en relativt klar 

bild av begreppet och det är denna vi utgår från i arbetet med denna uppsats. Tanken med denna 

studie är dock inte att studera själva innebörden av begreppet, utan snarare att studera två 

delområden som kan anses falla inom detta ämne. Likaviktning och tillgångar med låg uppvisad 

volatilitet är två faktorer som i annan forskning visat sig skapa goda förutsättningar för 

aktieportföljer. Detta vill vi testa genom att kombinera dessa faktorer till en gemensam 

förvaltningsstrategi och konstruera egna portföljer i enlighet med detta. Med anledning av att 

denna typ av strategi till synes inte verkar ha testats på svenska marknaden i någon vidare 

utsträckning, men ändå verkar öka i popularitet både ute i Europa och övriga västvärlden, anser vi 

det intressant att försöka studera dessa delar inom ämnesområdet i en svensk kontext.  

 

Vi vill utifrån faktorerna likaviktning och låg volatilitet skapa egna aktieportföljer som kan anses 

klassificera sig som faktorportföljer då de sätts samman genom en alternativ konstruktion i 

förhållande till vanliga indexportföljer. Dessa portföljer vill vi sedan utvärdera genom att jämföra 

dess historiska prestation med hur den svenska aktiemarknaden har utvecklats under en given 

tidsperiod. Därför är en av utgångspunkterna för oss att de portföljer vi skapar enbart ska innehålla 

aktier noterade på Stockholmsbörsen. Det vi är intresserade av att studera är därmed huruvida det 

historiskt varit möjligt att överprestera avkastningen från den svenska aktiemarknaden, genom att 

istället ha varit exponerad mot en alternativ strategi där likaviktning och fokus på lågvolatila 

tillgångar utgör beståndsdelarna. Portföljernas historiska utveckling ska återskapas historiskt, för 

att kunna jämföras med aktiemarknadens genomsnittliga utveckling under en given period. 

Avsikten är sedan att riskjustera avkastningen från våra portföljer, men även marknadens 

avkastning, för att se om en eventuell överavkastning är något som kan bibehållas för portföljerna 

även med hänsyn till de olika studieobjektens respektive riskexponering. 
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Ovanstående problemformulering leder oss fram till en övergripande frågeställning som ämnar 

besvaras i och med denna uppsats:  

 

- Hur har aktieportföljer konstruerade och sammansatta enligt en likaviktad- och 

lågvolatilitetskoncentrerad förvaltningsstrategi presterat historiskt i förhållande till 

Stockholmsbörsen, med avseende på absolut och riskjusterad avkastning? 

1.4 Syfte 
Uppsatsens syfte är studera hur ett fåtal aktieportföljer, konstruerade i enlighet med en viss typ av 

förvaltningsstrategi, har presterat historiskt, i förhållande till marknaden. Avsikten är att studera 

detta i en svensk kontext där svenska aktier noterade på Stockholmsbörsen studeras och där den 

valda tidsperioden för studien är åren 2006 - 2015. Den valda förvaltningsstrategin som används i 

studien grundar sig i tidigare forskning och utvecklade teorier om likaviktning och låg volatilitet. 

Författarnas intention är att återspegla aktieportföljers historiska prestation genom att studera både 

faktiskt och riskjusterad avkastning och sedan jämföra dessa med hur den svenska 

aktiemarknaden, representerad av breda index, utvecklats under samma tidsperiod. 

1.5 Ämnets aktualitet 
Än så länge är dock intresset för denna alternativa faktorinvesteringsstrategi som störst på den 

amerikanska marknaden, något som främst anses bero på det betydligt större antalet aktörer. 

Intresset kan även anses bero på någon form av strävan efter annorlunda riskhantering av 

tillgångsportföljer genom exempelvis olika proportioner av diversifiering mot särskilda faktorer. I 

grunden är det troligtvis förhoppningar om förbättrad riskjusterad avkastning utöver den som kan 

uppnås genom marknadsviktade index som driver det ökade intresset, i likhet med flertalet andra 

alternativa investeringsstrategier (Choy, Davis, Prineas, Johnson, & Lamont, 2016). 

 

Enligt Morningstar uppvisar intresset för så kallade strategisk beta-produkter en stigande trend, 

detta är särskilt gällande för så kallade ETP:er. Fram till och med halvårsskiftet i år hade 27 nya 

ETP:er lanserats på de europeiska marknaderna. För att förklara begreppet ETP är det en akronym 

för det mer fullständiga begreppet Exchange Traded Product. En ETP är alltså något slag av 

börshandlad produkt, det vill säga en finansiell produkt som handlas direkt över börsen, precis som 

en vanlig aktie och där investeraren betalar courtage för affärerna. Den kanske vanligast 

förekommande och välkända formen av ETP:er är ETF:er, vilket i sin tur är en förkortning av 

begreppet Exchange Traded Fund. En ETF är med andra ord en börshandlad fond som handlas i 

realtid direkt på en börs mellan köpare och säljare till aktuellt marknadspris, till skillnad från en 

vanlig fond som vanligtvis stäms av och får en dagskurs och utveckling en gång om dagen, en så 
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kallad NAV-kurs (Net Asset Value-kurs). Du köper och säljer i och med detta inte vanliga 

fondandelar med fondbolaget som motpart utan du kan göra flera affärer till olika köp- och 

säljkurser med olika motparter, så som andra investerare eller market makers exempelvis, under en 

och samma dag (Berk & DeMarzo, 2014; Oxenstierna, 2015). 

 

Andelen kapital investerat i dessa produkter ökar hela tiden. Dessa börshandlade produkter och 

fonder gjorde sitt intåg på den svenska marknaden år 2000 och har sedan dess rönt ökad 

popularitet (Oxenstierna, 2015). Det kapital som förvaltas i ETF:er världen över, uppgick under 

början av 2015 till 2 900 miljarder USD enligt ETFGI (2016). Av dessa är 2 000 miljarder USD 

placerade i USA. Vid samma tidpunkt fanns uppskattningsvis cirka 5 000 stycken olika ETF:er 

från 247 stycken olika utgivare i 51 stycken olika länder (ETFGI, Pressmeddelande 9 april, 2015) 

Sedan 2012 har andelen investerat kapital i börshandlade produkter fyrdubblats och uppgår 2016 

till ungefär 40 miljarder USD enbart i Europa. Denna summa utgör dock bara drygt 7,5 procent av 

det totala förvaltade kapitalet som finns placerat i börshandlade produkter på de europeiska 

marknaderna. Morningstar menar att det totalt i världen finns 1123 ETP:er som konstruerats enligt 

strategisk beta-strategier. Per den 30:e juni 2016 uppgår det samlade kapitalet i dessa produkter till 

550 miljarder USD. Dessa tillgångsslag har rönt mest uppmärksamhet på den amerikanska 

marknaden där ungefär 22 procent av totala investeringar i strategisk beta finns (Lindmark, 2016). 

 

Som redan nämnts är USA den finansmarknad där utbudet av ETF:er är störst och det är även den 

marknad där mest kapital idag finns placeras i dessa produkter. För att läsaren ska få en 

övergripande förståelse för hur mycket kapital som investeras i börshandlade fonder med en 

strategi som fokuserar på låg volatilitet, i likhet med denna studie, presenteras här nedan en 

genomgång av produktutbudet på den amerikanska ETF-marknaden. I tabellen presenteras de tio 

största ETF:erna med fokus på låg volatilitet, som ibland också kallas för minimerad volatilitet 

(minimum volatility). Det kan utläsas i Tabell 1.5.1 att det är ett ETF-bolag som lyckats attrahera 

stora delar av det investerade kapitalet, nämligen iShares. Även PowerShares har flera av sina 

ETF:er med på listan (ETFdb, 2016). Samtliga bolag i denna tabell agerar på den amerikanska 

marknaden, detta innebär dock givetvis inte att ETF:er med en låg volatilitetsstrategi endast finns 

på den amerikanska marknaden. Även Tyskland, Schweiz och Storbritannien har flera ETF:er med 

fokus på denna strategi. Skillnaden ligger i att flertalet av dessa ETF:er inte enbart har fokus mot 

låg volatilitet utan ofta i kombination med någon annan faktor, och att kapitalvärdena för dessa 

ETF:er inte är lika stora som de för de amerikanska produkter vi presenterar i Tabell 1.5.1.  
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Tabell 1.5.1  
De största ETF:erna med fokus på låg volatilitet på den amerikanska ETF-marknaden 
per den 2 december 2016. 

ETF 
Totala tillgångar 

($1000) 
iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF  12 594 296     
iShares MSCI EAFE Minimum Volatility ETF  6 852 104     
PowerShares S&P 500 Low Volatility Portfolio ETF  6 256 460     
iShares MSCI Emerging Markets Minimum Volatility ETF  3 980 976     
iShares MSCI All Country World Minimum Volatility ETF  3 212 193     
PowerShares S&P SmallCap Low Volatility Portfolio ETF  754 200     
PowerShares S&P MidCap Low Volatility Portfolio ETF  714 960     
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF  409 405     
PowerShares S&P International Developed Low Volatility Portfolio ETF  371 800     
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF  299 880     

Källa: ETFdb, 2016.   

	
Att det just är iShares som toppar denna lista sett till mängden placerat kapital är inte så underligt. 

iShares är en del av bolaget BlackRock, vilket är en av väldens största investerare och 

kapitalförvaltare sett till de 5,1 biljoner amerikanska dollar som de förvaltade per den 30 

september 2016 (BlackRock, 2016). Tolkningen utifrån tabell 1.5.1 är att det finns flera stora 

ETF:er med mycket investerat kapital som fokuserar just på låg volatilitet. I Sverige lyckas vi inte 

hitta någon ETF med enskilt fokus på just låg volatilitet. Dessutom är utbudet av börshandlade 

produkter med inriktning mot svenska markanden överlag skralt. I Norden är den största aktören 

för ETF:er bolaget Xact, vilket ingår i Handelsbankskoncernen, med 95 procent av andelen 

investerat kapital. Fyra andra aktörer delar på resterande fem procent. Totalt uppgick förvaltat 

kapital i nordiska ETF:er till 27,7 miljarder kronor i oktober 2016, enligt Xact:s egen 

månadsrapport över den nordiska ETF-marknaden (Xact 2016, Månadsbrev nr 8 2016). 

1.6 Förutsättningar för studien och metodmässiga antaganden 
Nedan	presenteras	några	av	de	metodmässiga	val	och	antaganden	som	gjorts	av	författarna	
för	att	göra	studien	möjlig	att	genomföra.	
	
- Studien sträcker sig över tidsperioden januari 2006 - december 2015.  

- Endast aktiebolag noterade på Nasdaq OMX Stockholms listor används i studien.  

- Endast aktiebolag noterade per den 10:e september 2016 används i studien. 

- Ingen hänsyn tas till eventuella transaktionskostnader och andra affärskostnader vid 

omallokering och rebalansering av innehållet i de portföljer som skapas.  

- De observerade aktiekurserna som används är justerade. Det vill säga att det är justerade för 

eventuella splittar, nyemissioner och så vidare.  



	 11	

- I det fall ett bolag med flera aktieslag kommer med i urvalet för respektive portfölj, kommer 

endast en av aktierna att komma med i urvalet. Den aktie som väljs ut är den som visat sig vara 

mest likvid och ha högst omsättning i kronor och ören på börsen. 

- Bolagens eventuella utdelningar anses återinvesterade i den ena portföljen som konstrueras. 

Denna portfölj jämförs sedan med indexet OMXSGI för en rättvis bild av utvecklingen relativt 

index. Bolagens eventuella utdelningar bortses från i den andra portföljen som konstrueras och 

därmed är det endast portföljens utveckling till följd av bolagens kursförändringar som studeras. 

Denna portfölj relateras till indexet OMXSPI för en rättvisande jämförelse. 

1.7 Författarnas avsikt och utvecklade syfte med studien 
Författarnas angreppssätt och planerade genomförande för denna studie kan indirekt ses som ett 

ytterligare test av teorierna om effektiva marknader och prissättningsmodeller såsom CAPM. Det 

är vida känt att dessa teorier föreskriver att riskjusterad överavkastning gentemot marknaden inte 

är möjlig att uppnå eftersom dessa fastställer finansmarknaden som effektiv och helt utan 

möjligheter till arbitrage, och att samtliga tillgångar alltid har rätt pris i enlighet med dess 

förhållande till marknadens utveckling. Om vi genom den valda portföljstrategin i denna studie 

skulle uppnå överavkastning gentemot marknaden skulle nyss nämnda teorier åter igen utmanas.  

 

En ytterligare avsikt med studien är att bidra till minskning av det kunskapsgap gällande anomalin 

om låg volatilitet, vi överlag anser existera på den svenska finansmarknaden. Den forskning som i 

dagsläget finns gällande detta ämne är främst inriktad mot de amerikanska och internationellt sett 

större finansmarknaderna. Något som i sig inte är särskilt märkvärdigt med tanke på att främst den 

amerikanska marknaden för närvarande är överlägset störst sett till både existerande forskning 

inom ämnet, men även sett till utbud av och investeringar i de finansiella produkter som 

konstruerats utifrån detta område. Mängden utförliga studier om marknadseffektivitet och 

tillgångars prissättning som publicerats genom åren, och där så kallade anomalier faktiskt kunnat 

konstateras, är stor. Författarnas åsikt är ändå att denna studie är motiverad. Detta utifrån att en 

studie placerad i en svensk kontext och under vald tidsperiod i dagsläget saknas. Liknande studier 

finns, men dessa anses ändå inte till fullo täcka den kunskapslucka vi anser finnas. 

 

Avslutningsvis är författarnas målsättning och förhoppning med studien att ge ett bidrag till 

insikten för på vilket sätt det, med en investeringsstrategi inspirerad och grundad utifrån anomalin 

om låg volatilitet, är möjligt att slå marknaden.  De individer som är intresserade av att uppnå 

överavkastning, utan att behöva exponera sig för den ytterligare risk som enligt teorin krävs för att 

uppnå överavkastning utöver den från markanden, skulle därmed kunna vända blicken mot de 

typer av strategier som här utvärderas. 
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2. Beskrivning av forskningsläget inom studiens ämnesområde 
Detta kapitel redogör för hur ett fåtal alternativa investeringsstrategier utvecklats och beskrivits genom valda delar 

av den publicerade forskningen på området. Dessa alternativa strategier ligger till stor del bakom utvecklingen av 

denna studie varför vi inspirerats till att översiktligt presentera valda delar av denna publicerade forskning för att ge 

läsaren ökad insikt i och förståelse för det ämne uppsatsen behandlar. 

2.1 Fundamentalviktade indexportföljer enligt Arnott, Hsu och Moore 
Arnott, Hsu och Moore (2005) ifrågasatte om index viktade efter marknadsvärde verkligen kan 

anses vara de mest fördelaktiga och effektiva indexen. En betydande andel kapital är investerat i 

finansiella instrument som återspeglar utvecklingen för marknadsviktade index trots att det finns 

empiriska belägg för att påstå att denna typ av index inte är de mest ”mean-variance”-effektiva. 

Det vill säga att de marknadsviktade indexen inte ger det bästa förhållandet mellan förväntad 

avkastning och risk. Arnott m.fl.s (2005) studie fokuserade på den amerikanska marknaden och 

testperioden sträckte sig mellan åren 1962 till 2004. De testade här antagandet om att alternativa 

indexkonstruktioner är effektivare än de traditionella genom att skapa egna index viktade efter 

andra faktorer som kännetecknar bolag än enbart deras börsvärde. De utgick från fundamentala 

faktorer så som bokfört värde, intäkter, utdelning, kassaflöde, omsättning och antal anställda och 

rankade bolagen efter dessa faktorer istället för företagens marknadsvärde. De skapade indexen 

omfattade 1000 aktier vardera som för respektive faktor fått den högsta rankingen bland samtliga 

bolag i populationen. Resultaten från deras studie bekräftade delvis deras åsikter om mer effektiva 

sätt att skapa index än efter marknadsvärdet på bolagen.  De fundamentalviktade indexportföljerna 

visade sig överprestera det marknadsviktade jämförelseindexet S&P 500 med i genomsnitt 1,97 

procentenheter per år över studiens testperiod. De fundamentala indexens överprestation var även 

robust över tid, i upp- och nedgångsfaser på börsen samt i tider av både stigande och fallande 

räntor (Arnott m.fl., 2005). 

2.2 Fundamentala faktorer och dess effekt 
I likhet med Arnott m.fl.s (2005) tankar om alternativa och fundamentalviktade index, har det varit 

ett känt faktum ända sedan 1970-talet att det finns andra saker utöver den underliggande 

marknadens utveckling som bidrar till att förklara tillgångars priser och hur dessa förändras och 

utvecklas över tid. Black, Jensen och Scholes (1972) testade CAPM empiriskt och fann belägg för 

att denna värderingsmodell inte fungerar i alla sammanhang. Deras tester visade att denna modell 

inte i tillräckligt stor utsträckning kan anses förklara aktiers avkastningar. Aktier och andra 

tillgångar med låga betavärden relativt marknaden, visade sig emellanåt generera högre avkastning 

än predikterat av denna modell, vilket inte bör vara möjligt enligt teorin kring denna. Dessa 

forskare argumenterade utifrån detta att en investerare, genom att koncentrera sig på tillgångars 
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volatiliteter, kan utveckla arbitragestrategier och genom detta kontinuerligt straffa marknaden 

(Black m.fl., 1972). 

 

Stephen Ross forskning om prissättning och värdering av tillgångar resulterade i Arbitrage Pricing 

Theory (1976). Enligt denna teori påvisas att det finns flera olika fundamentala faktorer som visat 

sig kunna bidra till att förklara tillgångars utveckling under olika tidsperioder. Därigenom går det 

att prediktera en tillgångs avkastning genom att modellera ett förhållande mellan vissa faktorer, 

utöver själva marknaden, och den specifika tillgången. Förhållandet kan liknas vid ett linjärt 

samband mellan tillgången och flertalet självständiga makroekonomiska variabler, och genom 

detta få ett mer rättvisande förväntat pris eller värde, på en felprissatt tillgång. Eftersom denna 

modell använder fler förklaringsvariabler till avkastningen för en tillgång, innebär detta också att 

fler betavärden, ett per faktor som inkluderas i modellen, används för prediktion av det rättvisande 

värdet (Ross, 1976). 

 

Den forskning angående fler förklaringsfaktorer än enbart markanden som på senare tid kanske 

fått mest uppmärksamhet, är Fama och Frenchs forskning (1992, 1993, 1996, 2015). Dessa 

forskare har utvecklat ett antal multifaktormodeller där det förutom marknadens utveckling även 

inkluderas faktorer som bolagsstorlek, bolagsvärdering, lönsamhet och några andra faktorer som 

påvisats kunna förklara prisutvecklingen på tillgångar. Andra forskare som arbetat med 

utvecklingen av flerfaktormodeller för att förklara värdering och prissättning av tillgångar är 

Carhart (1997) och Asness (1997) som bland annat inkluderar faktorn momentum som 

förklaringsvariabel, något som Fama och French inte väljer att göra i sina modeller. 

 

Forskning gällande faktorinvestering och dess innebörd har publicerats av bland annat Tindall 

(2013), Amenc, Goltz, Lodh och Martellini (2014) och Arnott och Kose, (2014). Även Hsu och 

Kalesnik (2014) samt Kahn och Lemmon (2016) gör ansatser till detta. Denna forskning kan 

översiktligt sammanfattas som att det rör sig om så kallad faktorinvestering och 

alternativindexering där index konstrueras i enlighet med olika faktorer som kännetecknar 

aktiebolagen. Dessa faktorer kan vara fundamentala och utgå från bolagens redovisade 

räkenskaper, men det kan också vara faktorer av mer teknisk karaktär där historiska aktiekurser 

studeras för att hitta sådana bolag i stark kurstrend eller sådana bolag som inte fluktuerar så 

kraftigt i förhållande till övriga marknaden. Den gemensamma nämnaren för den hittills 

publicerade forskningen kring faktorinvestering är att ämnet anses handla om alternativa sätt att 

konstruera index jämfört med traditionell marknadsviktning, som testas och utvärderas.  
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2.3 Tidigare forskning om i likaviktning  
Forskningen om den relativt triviala strategin likaviktning visar på resultat där likaviktade innehav 

i en portfölj eller ett index överlag verkar ha en positiv effekt på avkastningen i jämförelse med 

marknadsviktade alternativ. Denna strategi handlar kortfattat om att varje innehav i en portfölj 

eller ett index ska utgöra en lika stor andel som de andra innehaven. Genom detta kommer därför 

ett bolag med mindre börsvärde ha samma betydelse för eller påverkan på portföljens utveckling, 

som ett bolag med större börsvärde. Denna viktningsmetod skiljer sig därmed från de vanligaste 

viktningsmetoderna för portföljer och index, där innehaven istället viktas i enlighet med deras 

börsvärde (market cap). Några som studerat det här med likaviktning är bland annat Velvadapu 

(2011), Plyakha, Uppal och Vilkov (2012), samt Clare, Motson och Thomas (2013). I studiens 

referensram kommer detta ämnesområde behandlas ytterligare men redan här väljer vi att 

översiktligt redogöra för delar av den publicerade forskningen inom området. 

2.3.1 Velvadapu, 2011 – The Evolution of Equal Weighting 
I denna studie görs en översiktlig genomgång av olika indexeringsmetoder så som traditionell 

markandsviktning men även mer alternativa sådana som fundamentala och likaviktade index. De 

olika indexeringsformerna beskrivs och jämförs men fokus ligger i första hand på olika former av 

likaviktning. Velvadapu redogör för att likaviktade index till följd av dess konstruktion ökar ett 

index exponering mot vissa sektorer av marknaden. Det är inte de specifika bolagen och dess 

information som är av betydelse för de likaviktade indexen, utan det är antalet bolag som ingår i 

detta. Utgångspunkten för likaviktning är att varje innehav tilldelas en vikt på 1/N där N är antalet 

innehav som ingår i indexet. I studiens studeras den amerikanska marknaden under tidsperioden 

januari 1979 till juni 2010. Det är de marknadsviktade indexen Russel 1000 och Russell 2000 som 

studeras och det görs två varianter av dessa. Dels ett index där respektive bolag får en lika stor 

andel av indexet och ett index där bolagen delas upp i branscher och sektorer och där respektive 

sektor får en lika stor andel av indexet. I studien påvisas att likaviktade index genererar en större 

absolutavkastning till en lägre grad av volatilitet för den testade perioden. Utifrån studiens 

simulerade avkastningar genererar de likaviktade indexen bättre riskjusterad avkastning jämfört 

med det marknadsviktade indexet. Resultaten gäller dels för nationella marknader, men även för 

de globala och utvecklade marknaderna samt tillväxtmarknaderna. Studiens regressionsanalys 

visar att de likaviktade indexen till stor del påverkas av småbolagsaktier (small-capitalization 

securities). I tider då stora bolag utvecklas bättre än de mindre bolagen står dessa index därför för 

risken att utvecklas sämre än de marknadsviktade. 
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2.3.2 Bolognesi, Torluccio & Zuccheri, 2013 – A comparison between capitalization-weighted 
and equally weighted indexes in the European equity market 
Studien utgörs huvudsakligen av en jämförelse mellan två vanliga indexeringsmetoder, 

marknadsviktning och likaviktning. Studiens testperiod sträcker sig mellan januari 2002 och 

december 2011 och det är innehållet i det europeiska indexet DJ Euro Stoxx som är i fokus. Till 

skillnad från många andra studier på området är det därför den europeiska aktiemarknaden som här 

fokuseras. I studien används fyra olika rebalanseringsfrekvenser, månads-, kvartals-, halvårs- samt 

årvis rebalanseringstakt testas. Detta för att upptäcka vilken rebalanseringsfrekvens som ger störst 

fördelar för en likaviktad strategi. Metoden för likaviktning är, i likhet med Velvadapus (2011) 

studie, även här 1/N där N är antalet bolag i de portföljer som konstrueras. I studien beräknas dels 

totalavkastning inklusive återinvesterad utdelning, dels riskjusterad avkastning i form av 

Sharpekvoter och Jensens alfa. Studiens uppvisade resultat stämmer väl överens med, och ger 

ytterligare stöd och bevis till, tidigare publicerad forskning, där likaviktade index överpresterar de 

marknadsviktade alternativen sett till både total och riskjusterad avkastning. Studien i fråga finner 

att kvartalsvis rebalansering av portföljens beståndsdelar genererar bäst resultat för de likaviktade 

portföljerna. Forskarna konstaterar att de likaviktade portföljernas överprestation gentemot de 

markandsviktade jämförelseobjektet härrör från att portföljinnehållet återkommande rebalanseras. 

Detta leder i sin tur till att likaviktade portföljer följer en något omvänd strategi som går tvärtemot 

de mer generella portföljstrategierna. Detta då dessa portföljer till följd av rebalanseringen får 

minskad exponering mot de aktier vars kurser utvecklats positivt den senaste tiden och därför ökat 

i pris. Övervärderade och högt prissatta aktier säljs därför av vid rebalanseringstidpunkten. Något 

som minskar risken och exponeringen i portföljen mot sådana aktier som riskerar att uppvisa och 

följa bubbeltendenser. Likaviktade portföljer erbjuder dessutom möjligheten till större grad av 

diversifiering då en större andel av den totala portföljen exponeras mot mindre bolag listade som 

mid- och small cap aktier. 

2.3.3 Plyakha, Uppal & Vilkov, 2012 – Why Does an Equal-Weighted Portfolio Outperform 
Value- and Price-Weighted Portfolios 
I studiens jämförs prestationen från värde-, pris- och likaviktade aktieportföljer och där 

fokusområdet är den amerikanska aktiemarknaden under de senaste dryga 40 åren mellan februari 

1967 till december 2009. Forskarna finner att deras likaviktade portfölj med månadsvis 

återkommande rebalansering av innehaven överpresterar både den värdeviktade och prisviktade 

portföljen. Detta med hänsyn till bland annat total genomsnittlig avkastning och riskjusterad 

avkastning beräknad genom Sharpekvoter. Detta även fast den likaviktade portföljen innehåller en 

högre grad av risk. Forskarna konstaterar att den likaviktade portföljen överpresterar de två andra 

alternativen till följd av dess högre avkastning som följer av ökad exponering mot systematisk risk 

samt till följd av ett högre alfa mätt genom en multipel regressionsmodell innehållandes flertalet 
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riskfaktorer, vilka var för sig bidrar till ökad riskpremie för den likaviktade portföljen. Den 

likaviktade portföljens högre avkastning till följd av högre systematisk risk beror på dess ökade 

exponering mot marknads-, värde- samt storleksfaktorer för portföljens innehav. Den likaviktade 

portföljens högre alfavärde anses i studien bero på den månadsvisa rebalanseringen vilken 

regelbundet återställer portföljinnehavet till dess ursprungliga portföljvikter. I likhet med 

Bolognesi, Torluccio & Zuccheri (2013) konstaterar forskarna att en likaviktad strategi	är en något 

spekulativ och omvänd strategi som gör det möjligt att utnyttja den osystematiska och återgående 

volatiliteten gällande aktiers avkastningar, till skillnad från marknadsviktade strategier. Det högre 

alfavärdet för den likaviktade portföljen anses dock enbart härstamma från den månadsvis 

återkommande rebalanseringen, och inte på det ursprungliga valet av portföljvikter för respektive 

innehav. 

2.4 Anomalin om låg volatilitet (low-volatility anomaly) 
Anomalin om låg volatilitet innebär sammanfattat att portföljer eller index sammansatta av aktier 

med låg uppvisad historisk volatilitet, över tid tenderar att generera högre riskjusterad avkastning 

än de portföljer som innehåller högvolatila innehav. Denna anomali benämns ibland även som 

minimum variance eller minimum-volatility anomaly. Resultaten som uppvisas från forskningen på 

detta område kan anses ifrågasätta och invalidera teorin om CAPM. Just detta har bland annat 

Frazzini och Pedersen (2014) studerat. Eftersom CAPM estimerar att avkastningen för en tillgång 

betingas av dess betavärde relativt marknaden, innebär detta att avkastningen också är en linjär 

funktion av betavärdet. En tillgång med ett genomsnittligt betavärde bör därför avkasta på den 

genomsnittliga nivån för samtliga tillgångar, något som beror på tolkningen av CAPM:s funktion. 

Interceptet för CAPM:s linjära funktion utgörs som bekant av den riskfria räntan och mellan detta 

intercept och den genomsnittliga avkastningsnivån givet CAPM, kan således funktionens lutning 

beräknas. Denna funktion har dock ofta ifrågasatts då den varit svår att bekräfta på empirisk väg, 

till stor del på grund av de strikta antaganden som modellen kräver. Tester av detta visar att 

funktionens estimerade lutning inte alltid är korrekt. Den är antingen inte lika brant så som den 

estimerats av CAPM, inte kunnat konstateras vara signifikant skild från noll (0), eller till och med 

negativ. Även andra faktorer än enbart tillgångens betavärde har visat sig kunna förklara och bidra 

till avkastning (Frazzini & Pedersen, 2014). 

 

Anomalin som sådan har bekräftats och konstaterats existera på flertalet av de finansmarknader 

som studerats, och detta har gjorts av en rad olika forskare, både av praktiker och akademiker. Allt 

sedan de första tecknen till anomalin existens upptäcktes för dryga 40 år sedan av Black, Jensen 

och Scholes (1972) har flertalet studier på ämnet genomförts. Bland annat Haugen och Heins 

(1972, 1975), Baker och Haugen (1991; 2012), Chan, Karceski och Lakonishok (1999) och 
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Carvalho, Xiao och Moulin (2011) har gjort detta. En mer utvecklad redogörelse av detta 

ämnesområde följer i studiens teoretiska referensram men nedan presenteras övergripande ett urval 

av publicerad forskning inom ämnet. 

2.4.1 Blitz & Van Vliet, 2007 – The Volatility Effect 
Dessa forskare redogör för att aktier med låg uppvisad volatilitet genererar väsentligt bättre 

riskjusterad avkastning än indexet FTSE World Development Index. De presenteras även sådana 

resultat som påvisar att tillgångar med låga betavärden uppvisar högre avkastningsnivåer, och att 

tillgångar med höga betavärden uppvisar lägre avkastningsnivåer, än förväntat enligt CAPM.  I 

studien görs en genomgående analys av anomalin om låg volatilitet och denna visar sig vara 

bestående när även andra regioner och marknader studeras. Aktier med historiskt låg uppvisad 

volatilitet visar sig överprestera marknaden, både i termer av högre Sharpekvoter och i högre 

alfavärden utifrån CAPM.  

2.4.2 Clarke, De Silva och Thorley, 2006a - Minimum-Variance Portfolio in the U.S. Equity 
Market 
Forskarna genomför en studie där fokus ligger på portföljer med låg varians (minimum-variance 

portfolios). Den amerikanska marknaden studeras under perioden 1968 till 2005, och studiens 

undersökningsobjekt utgörs av de 1000 största amerikanska aktiebolagen under denna period. 

Resultaten påvisar att de sammansatta portföljernas volatilitet minskas med ungefär 25 procent i 

förhållande till marknadsportföljens volatilitet, när de bolag med lägst uppvisad varians väljs ut. 

Detta samtidigt som de genomsnittliga avkastningsnivåerna för dessa portföljer är liknande de från 

marknadsportföljen, eller till och med högre i vissa fall. Portföljerna med fokus på låg varians 

exponeras därmed för ungefär tre fjärdedelar av den risknivå marknadsportföljens innehåller, 

samtidigt som dess avkastning utvecklas i linje med marknaden. I studien påvisas att de testade 

portföljerna i genomsnitt ger en överavkastning på 6,5 procent i förhållande till amerikanska 

statsskuldsväxlar med en genomsnittlig volatilitet på 11,7 procent. Det marknadsindex som 

används gav en överavkastning jämfört med statsskuldsväxlarna på 5,6 procent, men till en 

volatilitet på 15,4 procent. 

2.4.3 Baker, Bradley och Wurgler, 2011 - Benchmarks as Limits to Arbitrage: 
Understanding the Low-Volatility Anomaly. 
Dessa forskare studerar den amerikanska marknaden under tidsperioden januari 1968 till december 

2008 och sorterar de 1000 största bolagen sett till börsvärde, i fem olika grupper efter deras 

historiska volatilitet eller betavärden under de senaste föregående fem åren. Denna sortering görs 

om inför varje ny månad under testperioden. De återskapar sedan avkastning och utveckling för 

dessa fem olika grupper, eller portföljer, av aktier. Forskarna finner att högriskabla aktier mätt 

genom både betavärden och volatilitet under lång tid visat sig underprestera de mer lågriskabla 
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alternativen. Dessa resultat är bestående oavsett om samtliga aktiebolag, eller endast large caps 

studeras. Studiens genomförande inspireras av bland annat Pettengill, Sundaram och Mathur 

(1995) som redogör för att aktier med höga betavärden genererar lägre (högre) totalavkastning 

under sådana perioder där marknadens genomsnittliga avkastning är lägre (högre) än 

medianavkastningen för densamma, i jämförelse till deras motsatser med låga betavärden. 

Studiernas resultat ligger i linje med varandra och med den generella finansteorin. Om resultaten 

riskjusteras i enlighet med CAPM visar det sig dock att aktier med låga betavärden fortfarande 

överpresterar aktierna med höga betavärden i både upp- och nedåtgående trender på marknaden, 

vilket ger belägg för att påstå att anomalin om låg risk är bestående även över olika 

marknadscykler. 

2.4.4 Chong & Phillips, 2013 – Low- (Economic) Volatiltiy Optimization 
Dessa forskare konstruerar i studien aktieportföljer som fokuserar på aktier med låg uppvisad 

volatilitet och där endast långa positioner av dessa aktier hålls. Portföljerna blir därmed att 

innehålla normal risk för marknadsnedgång samtidigt som inga ytterligare försök görs till att öka 

avkastningen från densamma, i likhet med den övergripande marknadsportföljen. Detta för att se 

om en investerare straffas med sämre nivå av uppnådd avkastning för att skydda sig mot nedgång 

genom att äga lågvolatila tillgångar. De väger även in vissa ekonomiska faktorer när sorteringen 

av lågvolatila aktier genomförs. Forskarna väljer att göra detta då de vill testa huruvida de 

ekonomiska faktorerna kan bidra till att driva avkastning. Om detta visar sig vara fallet anser 

forskarna att deras konstruerade portföljer bör generera robust avkastning i både bull- och 

beartrender på marknaden. Portföljerna jämförs sedan bland annat med indexet S&P 500 Low 

Volatiltiy Index över studiens testperiod. Jämförelseindexet introducerades 2011 och är det index 

som mäter prestationen för de 100 lägst volatila aktierna som ingår i det mer kända indexet S&P 

500. De bolag med lägst volatilitet får störst vikt i detta index och så vidare. Studiens testperiod 

sträcker sig från 31 januari 2006 till och med 11 januari 2013 och är inriktad på den amerikanska 

marknaden. De konstruerade portföljerna överpresterar både S&P 500 samt S&P 500 Low 

Volatility Index sett till både absolut och relativ avkastning under tidsperioden. En särskilt 

intressant tidsperiod som forskarna fokuserar på är tiden kring finanskrisen. De koncentrerar sig på 

både beartrenden under själva krisen men även på bulltrenden som tog fart vid marknadens 

återhämtning efter krisåren. De konstruerade portföljerna visar sig utvecklas bättre än marknaden 

under nedgångsfasen då det inte drabbas av lika stora nedgångar som marknaden, vilket gör dem 

bättre rustade för att uppnå goda avkastningsnivåer under återhämtningsfasen under de följande 

åren. Detta även om de utvecklas i linje med den övergripande marknaden under denna period. 



	 19	

2.5 Författarnas tidigare erfarenhet av ämnet 
Författarna till denna uppsats har tidigare studerat delar av ämnet Smart Beta och försökt sätta det i 

en svensk kontext. Se Kyed, Lorensson och Svensson (2016) för detta. I den nämnda studien 

utvärderas några olika Smart Beta-index, innehållandes svenska aktier, konstruerade genom ett 

samarbete mellan Nasdaq OMX Nordic och Nordea. Testperioden för studien sträcker sig mellan 

april 2011 - april 2016 och i studien konstateras att två av de tre testade indexen under perioden 

lyckas överprestera marknaden. Dessa två index är konstruerade i enlighet med en lågvolatilitets- 

samt momentumstrategi. Det tredje indexet som studeras, konstruerat i enlighet med en 

utdelningsstrategi, överpresterar även det marknaden, men dessa resultat visar sig inte vara 

signifikanta vid de signifikanstest som används. De testade indexens avkastning riskjusteras även 

genom Sharpekvoter och Jensens alfa och det visar sig att även dessa resultat är till Smart Beta-

strategiernas fördel (Kyed m.fl., 2016). 

 

Det som huvudsakligen skiljer denna uppsats från den tidigare vi varit delaktiga i är att här är 

avsikten att konstruera egna portföljer i enlighet med en utvald faktorinvesteringsstrategi. Tanken 

är att koncentrera oss på ett fåtal faktorer vi intresserat oss för och bygga egna aktieportföljer, med 

stöd av dessa. Vi ämnar sedan studera hur dessa portföljer presterat historiskt, i termer av både 

absolut och riskjusterad avkastning, och sedan jämföra denna prestation mot hur motsvarande 

marknadsindex utvecklats. I förhållande till vår förra uppsats studerade och återskapade vi då 

redan befintliga Smart Beta-index så som de var uppbyggda sedan tidigare av Nordea och Nasdaq 

OMX Nordic, utan att ta hänsyn till att deras sammansättning förändras över tid. Även den valda 

tidperioden skiljer sig i denna uppsats jämfört med vår förra, där en period till stor del präglad av 

kraftig börsuppgång studerades, eftersom testperioden då utgjordes av åren april 2011 till april 

2016. 

 

Avsikten med kommande uppsats är därmed att ytterligare fördjupa oss inom området 

portföljkonstruktion och förvaltning, och öka graden av praktisk tillämpning och databearbetning 

genom att försöka konstruera egna portföljer utifrån studiens gjorda antaganden, för att sedan 

utvärdera och testa dessa. 
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3. Teoretisk referensram 
I följande avsnitt redogör författarna för en del av de existerande paradigmen och teorierna inom den del 

av modern finansiell teori som berör studiens forskningsområde. Avsikten med detta avsnitt är att 

introducera läsaren i de teorier som bedöms aktuella för studien, men även att motivera valet av 

studieområde och studiemetod genom att åberopa påtaglig teori inom det valda forskningsämnet.  

3.1 Markowitz och den moderna portföljteorin 
Tidpunkten då Harry Markowitz under 1950-talet lade fram sina teorier om hur en investerare bör 

sätta ihop sin portfölj på bästa sätt, brukar räknas som den moderna portföljteorins begynnelse. 

Tidigare hade investerarna mestadels gjort investeringar i enskilda innehav utifrån specifika 

bolagsanalyser. Själv vill Markowitz hävda att han inte var ensam om de tankar han publicerade. 

Enligt honom ska även Andrew Roy (1952) tillskrivas delar av teorins utveckling eftersom denne i 

sitt verk Safety First and the Holding of Assets nästan samtidigt med Markowitz lade fram 

konkreta fakta om hur tillgångsportföljer bör sättas samman genom så kallad mean-variance 

optimization (Berk & DeMarzo, 2014). 

 

Markowitz (1952) argumenterade för betydelsen av förhållandet som råder mellan avkastning och 

risknivå under investeringsförloppet. Han menade att en investerare bör se till hur hela 

tillgångsportföljen är sammansatt, och inte enbart till hur de enskilda innehaven förväntas prestera. 

Detta kan anses vara teorins främsta bidrag till hur en investerare bör tänka och agera vid 

portföljkonstruktion, och något som kommit att bli något av den moderna finansteorins 

grundvalar. Innebörden blir att en enskild investerings karaktäristika gällande avkastning och risk 

inte kan isoleras, utan måste utvärderas och behandlas i en kontext där hänsyn tas till den specifika 

investeringens bidrag till den totala tillgångsportföljens väntade avkastning och risk (Markowitz, 

1952, 1959; Berk & DeMarzo, 2014). 

 

Risken definierade Markowitz som det statistiska måttet varians, ett mått som kännetecknar 

spridningen runt ett väntevärde, för de möjliga utfall som existerar. I en investeringskontext 

representerar därför variansen hur den uppvisade och faktiska spridningen visat sig variera kring 

den förväntade avkastningen. Omfånget av denna variation ger därmed en bild av hur pass 

riskfylld en tillgång anses vara (Markowitz, 1952; 1959). Översiktligt kan målet med den moderna 

portföljteorin sägas gå ut på att en investerare ska hålla en sådan risknivå i sin tillgångsportfölj där 

förhållandet mellan risk och förväntad avkastning kan anses vara det bästa. Genom att bland annat 

studera tillgångars korrelationer, volatiliteter och avkastningar är det möjligt att hitta optimala 

kombinationer där förhållandet mellan förväntad avkastning och risk kan anses vara det mest 
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fördelaktiga. Genom detta blir det också möjligt att uppnå en så hög riskjusterad avkastning som 

möjligt. Markowitz (1952; 1959) påvisade genom sina studier att korrekt konstruerade och 

sammansatta portföljer bidrar till ökad förväntad avkastning till lägsta tänkbara riskexponering. 

 

En del av Markowitz studier och resultat har kommit att benämnas som mean-variance analysis. 

Detta begrepp innebär att en investerade ställer en tillgångs risk i relation till dess förväntade 

avkastning. Utifrån detta går det att hitta så kallade mean-variance efficient portfolios, vilka ses 

som de mest optimala och effektiva investeringsbesluten. Själva tillvägagångssättet grundar sig i 

Markowitz tankar om att mäta tillgångars risk i förhållande till deras avkastning för att därigenom 

kunna fatta rationella investeringsbeslut. Genom denna teori är det möjligt att hitta den så kallade 

effektiva fronten av sådana portföljer som uppvisar det förmånligaste risk-reward-förhållandet. 

Det innebär de portföljer som ger högsta möjliga förväntade avkastningen för en given nivå av 

risk, alternativt den lägsta möjliga risken för en given förväntad avkastningsnivå (Berk & 

DeMarzo, 2014). 

 

Av teorin och dess genomslag inom finansområdet framgår även att Markowitz utvecklade ett 

sorts ramverk som redogör för hur en logiskt agerande investerare kan utnyttja fördelarna med 

diversifiering för att skaffa sig en optimal tillgångsportfölj. Genom att aktivt välja att investera i 

sådana aktier som inte rör sig likartat, kan variansen för den totala portföljen hållas lägre. Denna 

modell utgår från att människor normalt sett är negativt inställda till risk och att de därför bör 

agera rationellt inför valet mellan två tillgångar med samma förväntade avkastning, men med 

skillnader i risk. Genom detta ska en rationell individ endast godta att tillgångar ger större 

riskexponering om de samtidigt kan antas ge högre förväntad avkastning. Enligt Markowitz teorier 

går det utifrån detta att hitta sådana portföljkombinationer som kan anses vara optimala utifrån en 

given risknivå (Markowitz, 1952, 1959; Berk & DeMarzo, 2014). Den mest optimala 

portföljkombinationen uppnås genom att kombinera den effektiva fronten för de effektiva 

aktieportföljerna, med en riskfri tillgång. Om detta görs skapas en sådan tillgångsportfölj som 

samtliga investerare väljer att investera i oberoende av dess preferenser för risk. Detta eftersom det 

är just denna portfölj som uppnår det bästa förhållandet mellan avkastning och risk. Den 

tillgångsportfölj alla investerare vill äga är den portfölj som kommit att kallas marknadsportföljen. 

Följden av denna optimala portfölj blir att samtliga tillgångar värderas i enlighet med deras 

exponering mot marknadsrisk, och inte i enlighet med deras totala risk eftersom delar av den totala 

risken kan diversifieras bort. Det är detta synsätt som senare kommit att leda till utvecklingen av 

the Capital Asset Pricing Model (Berk & DeMarzo, 2014). 
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3.2 Betydelsen av diversifiering 

Fördelarna med diversifiering förtjänar ett eget avsnitt i denna referensram, även om det kanske 

ändå är Markowitz (1952, 1959) arbete och forskning som lagt grunden till dessa tankar. Risken i 

en tillgångsportfölj kan närmast anses bero på i vilken utsträckning tillgångarnas inneboende risker 

betraktas vara gemensamma eller inte, det vill säga individuella. I en större portfölj med flera olika 

tillgångar diversifieras tillgångarnas individuella risker bort och det var detta Markowitz 

förespråkade (Berk & DeMarzo, 2014). 

 

Riskbegreppet, när det gäller tillgångar av finansiell karaktär som exempelvis aktier, kan separeras 

i två olika kategorier av risk. Den ena kategorin benämns specifik eller osystematisk risk, och den 

andra kategorin benämns marknadsrisk eller systematisk risk. Den specifika risken är den typ av 

risk som relateras till ett unikt innehav, exempelvis ett enskilt aktiebolag, och graden av denna risk 

är möjlig att påverka genom diversifiering. Marknadsrisken däremot, är för den enskilde 

investeraren inte möjlig att påverka genom diversifiering, utan denna typ av risk måste accepteras 

som given för den som exponerar sig mot den finansiella marknaden. Det är ett flertal olika 

marknadskrafter eller faktorer som avgör graden av marknadsrisk, exempelvis valutakurser, 

råvarupriser och andra mer globala och övergripande påverkansfaktorer som måste anses vara 

förutbestämda (Berk & DeMarzo, 2014; Oxenstierna, 2015). 

 

Genom att använda sig av diversifiering och exempelvis investera i aktiebolag från skilda 

branscher, kan den bolagsspecifika risken minskas och diversifieras bort. För varje bolag som 

adderas till en portfölj minskar graden av osystematisk risk, men trots det kan den förväntade 

avkastningen ändå hållas oförändrad. Den systematiska risken kommer å andra sidan fortfarande 

finnas kvar i portföljen, eftersom så kallade makrofaktorer inte är möjliga att påverka genom 

diversifiering. Se Figur 3.2.1 nedan för ytterligare förståelse av diversifieringseffekten. 
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Figur 3.2.1 – Diversifieringseffekten 

Källa: Egenkonstruerad figur med inspiration från Berk och DeMarzo (2014). 

 

De flesta verksamma forskare och akademiker inom området är överens om att riskspridning 

genom diversifiering fungerar. Några av dem kallar dessutom diversifiering för den enda 

gratislunch som går att hitta, även om konsensus fortfarande anses vara att ”There’s no such thing 

as a free lunch”. Emellertid råder det dock delade meningar om vilket antal innehav i en portfölj 

som är det optimala, för att uppnå full diversifieringseffekt. Evans och Archer (1968) redogjorde 

för hur portföljstorleken av randomiserade aktier påverkar graden av riskexponering. Deras 

slutsats var att det inte uppnås någon ytterligare effekt på portföljens riskdiversifiering om antalet 

innehav överstiger 15 stycken (Evans & Archer, 1968). Även Statman (1987) studerar detta och 

han menar att en portfölj bör innehålla 30 till 40 aktier för att kunna klassas som tillräckligt 

diversifierad. Detta eftersom risken i en portfölj påtagligt minskar i takt med antalet aktier som 

adderas, fram till detta antal. Effekten av att tillföra ytterligare aktier utöver detta antal kan därför 

anses vara negligerbar. Genom detta behöver en investerare inte äga ett paradoxalt stort antal 

tillgångar för att ändå ha möjlighet till fullkomlig portföljdiversifiering. 

 

Campbell, Lettau, Malkiel och Xu (2001) redogör för liknande tankar och åsikter som Statman 

(1987) och menar att det optimala antalet innehav för tillräcklig riskeliminering för en portfölj bör 

ligga någonstans runt 50 aktier. Deras studie fokuserar på åren mellan 1962 och 1997 och de 

menade att korrelationen mellan de olika tillgångar som studerades under testperioden verkade 

minska. Trots detta verkade de individuella innehavens volatilitet ha ökat under perioden. Detta 

kräver då ett större antal innehav (Campbell m.fl., 2001). Benjelloun (2010) påstår att Evans och 

Archers förhållandevis tidigt publicerade forskning fortfarande är adekvat och väsentlig för den 

som vill hitta det optimala antalet innehav för tillräckligt god diversifieringseffekt.  Han 
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utvecklade dock Evans och Archers forskning ytterligare och använde sig bland annat av en annan 

tidsperiod och andra riskmått. Benjellouns forskning resulterade i att det optimala antalet innehav 

för att uppnå en god diversifiering bör ligga någonstans mellan 40 - 50 aktier (Benjelloun, 2010). 

3.3 Capital Asset Pricing Model – CAPM 
CAPM är en modell som utvecklats för att prissätta finansiella tillgångar, exempelvis aktier. 

Modellen som sådan är kanske en av de mest etablerade modellerna inom finansiell teori och är 

kanske den finansiella modell som är mest praktiserad. Inom akademin är det även denna modell 

som anses vara den dominerande för prissättning av tillgångar och den som lärs ut mest frekvent 

(Fama & French, 2004). Modellen utvecklades stegvis under 1960-talet med utgångspunkt i 

Markowitz portföljvalsteorier som presenterades under föregående decennium. Det gjordes av ett 

antal olika forskare, men de som tillsammans fått det största erkännandet för sina bidrag till 

modellens utveckling är Sharpe (1964), Lintner (1965) och Mossin (1966).  Modellens egentliga 

funktion är att prissätta en finansiell tillgång i enlighet med sambandet som antas råda mellan 

tillgångens förväntade avkastning och dess risk. Vid implementering av modellen går det därför att 

beräkna en tillgångs förväntade avkastning utifrån en förutbestämd och given risknivå (Fama & 

French, 2004).  

 

CAPM utgår ifrån att det finns en optimal portfölj som samtliga investerare bör äga. Denna 

portfölj benämns marknadsportföljen och det är denna portfölj som kombinerar riskfria och 

riskfyllda tillgångar på ett sådant sätt där förhållandet mellan avkastning och risk är som mest 

effektivt. Enligt teorin förknippad med modellen är det endast marknadsrisken som genererar en 

riskpremie till portföljen, eftersom det är denna risk som inte kan diversifieras bort. Tolkningen av 

CAPM blir utifrån detta att alla andra tillgångar bör relateras till samma risknivå som 

marknadsportföljen. Genom att det genom CAPM går att finna relationen mellan den optimala 

markandsportföljen och en riskfri tillgång, och därigenom även dess förväntade avkastning. 

CAPM kan därför användas för att estimera förhållandet mellan avkastningen för en specifik 

tillgång och från den optimala marknadsportföljen, och genom detta då finna den specifika 

tillgångens förväntade avkastning (Fama & French, 2004; Berk & DeMarzo, 2014). 
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Formeln för Capital Asset Pricing Model: 

 

! "# = 	"& +	(# ∗ [! "+,- −	"&]	 
 

E(Ri) = Förväntad avkastning för tillgång i 

Rf = Riskfri ränta 

(# = Betavärde för tillgång i 

E(RMkt) = Förväntad avkastning från marknaden 

 

Det finns en del antaganden och förutsättningar som måste beaktas för att kunna implementera 

CAPM. Inledningsvis kräver modellen att förutsättningar som presenteras i Markowitz 

portföljvalsteorier är uppfyllda, nämligen att: 

- Investerarna agerar rationellt och riskavert. 

- Att investeringen i fråga rör en på förhand bestämd tidsperiod, och att denna är densamma 

för alla investerare. Detta eftersom en investerare endast bör fokusera på en investerings 

medelvärde och varians och därför ska ha möjlighet att beräkna dessa för aktuell 

investeringshorisont. Genom detta kan investerarna hitta de effektiva 

portföljkombinationer som (1) givet en viss varians ger maximal förväntad avkastning 

alternativt (2) givet en viss förväntad avkastning ger minimerad varians. 

(Fama & French, 2004; Berk & DeMarzo, 2014) 

 

Om Markowitz ovanstående antaganden utgör modellens grundläggande hörnstenar har dessa 

kompletterats ytterligare i takt med att modellen utvecklats. Bland annat Sharpe (1964) och 

Lintner (1965) utökade modellens antaganden med följande: 

- Marknaden är överens om att tillgångars avkastning mellan två tidpunkter, säg t och t-1, är 

normalfördelad och att detta är den rätta fördelning som ska användas vid implementering 

av modellen. 

- Samtliga investerare har möjlighet att till en riskfri ränta obegränsat låna in och låna ut 

pengar, oberoende av storleken och mängden på de pengar som lånas in eller ut. 

Med utgångspunkt i dessa fyra ovanstående antaganden är det möjligt att deducera några 

ytterligare, som oftast anses nödvändiga för praktisk implementering av CAPM: 

- Transaktionskostnader och skatter existerar inte på de finansiella marknaderna. 

- Alla investerare har samma tillgång och möjlighet att obegränsat investera i samtliga 

existerande tillgångar, oberoende av hur stor andel som investeras. 
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- Finansmarknaden är fullständigt effektiv helt utan möjligheter till arbitrage, var på vilken 

samtliga investerare har samma tillgång till information. 

(Fama & French, 2004) 

3.3.1 Kritik mot Capital Asset Pricing Model 

Allt sedan CAPM introducerades som värderings- och prissättningsmodell under mitten på 1960-

talet, har den fått utså kritik och prövningar. Empiriska tester påvisar en del brister med modellen. 

Dessa brister är emellanåt så påtagliga att praktisk användning av modellen kan ifrågasättas. De 

många och stränga antaganden som utgör grund för modellen, är en trolig orsak till att modellen 

kan vara svår att empiriskt bekräfta. Modellens empiriska svårigheter kan även orsakas av 

svårigheterna att utföra tillräckligt valida prövningar av CAPM. Ett exempel på detta är att enligt 

CAPM så ska risken för en tillgång eller aktie mätas och relateras till en allomfattande 

marknadsportfölj, till vilken alla tillgångar som går att investera i på något sätt bör räknas. Det 

innebär då att tillgångar så som exempelvis humankapital, fastigheter, antikviteter och konstverk 

bör inkluderas i marknadsportföljen, vilket begränsar den praktiska implementeringen av modellen 

(Roll, 1977; Fama & French, 2004). Rolls (1977) åsikt var att CAPM utifrån detta antar att 

samtliga investerare inte har olika åsikter och skilda preferenser för vissa slags tillgångar och 

marknader. Att samtliga investerare föredrar investeringar i samma tillgångar är en orimlighet 

eftersom de enda dessa då bryr sig om vid investering i så fall är förhållandet mellan avkastning 

och risk. Detta skulle innebära att tillgångar går att fördela upp i ändlös utsträckning mellan det 

som omsätts eller innehas av investerarna. Utifrån detta menar Roll (1977) att det saknas ett sådant 

samband mellan risk och avkastning som är mätbart genom CAPM. Han menade istället att det 

som går att mäta utifrån CAPM är om den så kallade marknadsportföljen är fullständigt effektiv 

eller inte. Då samtliga tillgångar är praktiskt omöjliga att kombinera i en gemensam portfölj faller 

dock CAPM:s funktion eftersom den effektiva marknadsportföljen därmed inte heller går att testa i 

praktiken. 

 

Fama och French (2004) vidrör problemet med att ett av modellens antaganden är att individer ges 

möjlighet till obegränsad ut- och inlåning av kapital till en riskfri ränta, vilket inte är 

verklighetstroget. CAPM och dess antaganden har genom åren justerats och anpassats i viss 

utsträckning. Bland annat av Black, Jensen och Scholes (1972) som utelämnade behovet av fri in- 

och utlåning till en riskfri ränta och istället tillät för att potentiellt gå kort vissa tillgångar. Fama 

och French (2004) menar dock att detta anpassande antagande även det är orimligt då dessa slags 

blankningstransaktioner inte alltid är tillåtna eller möjliga att genomföra i den utsträckning som 

krävs. 



	 27	

 

Utifrån den kritik som framförts mot modellen allt sedan dess utveckling har alternativa 

värderingsmodeller tagits fram. Bland annat Arbitrage Pricing Theory av Stephen Ross (1976) och 

de flerfaktormodeller som Fama och French (1992, 1993, 1996) presenterat. Dessa modeller och 

teorier har vi vidrört i ett tidigare avsnitt av denna uppsats. Det gemensamma för dessa modeller är 

att de inkluderar fler förklarings- och riskfaktorer som bidrar till att öka förklaringsgraden för 

avkastningen och därmed av vissa anses vara bättre modeller för att prediktera vad avkastningen 

för en tillgång beror på och i vilken utsträckning den kan förklaras av modellen. 

3.3.2 Beta 

Beta är ett riskmått som används som värde för i vilken mån avkastningen för en specifik tillgång 

eller portfölj kan förklaras av och bero på utvecklingen för den genomsnittliga marknaden. Beta 

mäter därför en finansiell tillgångs känslighet gentemot den övergripande finansmarknaden, och 

används som indikator för hur pass mycket avkastningen för en given tillgång tenderar att 

påverkas av marknadens svängningar till följ av diverse makrohändelser. Beta ses därmed som ett 

känslighetsmått för systematisk risk. Måttet omnämns ibland även som betavärdet eller 

betakoefficienten för en tillgång, och används bland annat som förklaringsvariabel i ett antal 

värderingsmodeller, där kanske CAPM är den mest kända och omtalade. I denna modell används 

beta, tillsammans med marknadens förväntade avkastning, för att estimera den förväntade 

avkastningen för en specifik tillgång. Betavärdet talar därmed om vilken andel av en tillgångs 

variation gällande avkastningsnivå, som kan relateras till den systematiska risken och därmed inte 

går att diversifiera bort (Berk & DeMarzo, 2014). 

 

Beta för en tillgång estimeras och skattas vanligtvis genom regression i förhållande till ett 

rättvisande benchmark. Utifrån teorin bör detta benchmark representera alla tänkbara tillgångar 

som finns tillgängliga för finansiell handel, något som i praktiken kan vara svårt att uppnå och 

därför brukar praktiker använda sig av breda markandsindex som proxy för detta. Det är även 

möjligt att matematiskt beräkna beta för en tillgång genom formeln som kan ses här nedan. Är det 

beta för en portfölj som ämnar beräknas förutsätts dock kännedom om de i portföljen ingående 

aktiernas inbördes korrelationer. För större portföljer sett till antalet innehav blir detta snabbt ett 

opraktiskt problem eftersom antalet korrelationer växer exponentiellt med ett ökat antal innehav. 

Ett sätt som ofta används för att beräkna betavärden är därför att estimera dem genom linjär 

regression (Berk & DeMarzo, 2014). Vi återkommer till detta i metodkapitlet i denna uppsats.  
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Generell formel för betavärdet ((): 

 

(#: Cov (Ri, RMkt) / Var (RMkt) 

 

Ri = Avkastning för tillgång i 

RMkt = Avkastning från marknaden (eller proxy för denna) 

Cov (Ri, RMkt) = Kovariansen mellan tillgång i:s och marknadens avkastning 

Var (RMkt) = Variansen för marknadens avkastning 

 

Marknadens betavärde är lika med 1, och om tillgångens betavärde hamnar i närheten av detta 

tyder det på att tillgångens utveckling till stor del samvarierar med marknadsrörelserna. Är beta 

däremot 0 är tillgångens prisutveckling helt oberoende av och okorrelerad med marknaden. 

Betavärdet i sig säger inte någonting om hur den förväntade avkastningen för en tillgång ser ut. 

Beta visar bara hur en given tillgång kan väntas förhålla sig till marknadens utveckling. Om beta 

antar positiva värden indikerar detta att tillgången ofta rör sig i samma riktning som marknaden. 

Negativa betavärden innebär därför att portföljen rör sig i motsatt riktning relativt marknaden. 

Visar sig tillgångens beta vara större än 1 bör det teoretiskt kunna tolkas som att dess prisrörelser 

är mer volatila än marknadens, och vice versa om tillgångens betavärde är lägre än 1. 

 

Om beta skattas statistiskt genom regression gäller det att vara restriktiv i att tolka effekten av dess 

uppvisade värde eftersom det handlar om en estimering utifrån ett antal givna observationer. 

Regressionens förklaringsgrad som mäts i procent bör tas i beaktande, eftersom detta värde ger en 

bild av hur stor andel av en tillgångs historiska värdeutveckling som kan förklaras av rörelserna i 

den underliggande marknaden.  

3.3.3 Alfa  

Inom finansområdet kan alfa (α) generellt sett tolkas som ett mått på skicklighet, något som ibland 

kan diskuteras. Jakten på detta alfa är en av hörnpelarna inom finansområdet, och genom att uppnå 

det och slå marknaden kan anses vara målet för de flesta aktiva investerare. Måttet i sig beskrivs i 

sin enklaste form som den överavkastning en investerare lyckas uppnå, utöver avkastningen från 

ett användbart referensobjekt eller benchmark, vanligen ett marknadsindex. Något som givetvis 

kräver att detta benchmark fastställs och definieras, för att överhuvudtaget ens kunna mäta ett 

eventuellt existerande alfa. Det är då tänkbart att detta alfa snarare förklaras av de beståndsdelar 
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som ingår i referensobjektet, än vad det gör om den specifike investerarens kunskap och 

skicklighet, vad gäller uppnådd överavkastning (Ang, 2014). 

3.4 Teorier om pilkastande apor, effektiva marknader och prissättning av tillgångar 

3.4.1 Random walk 

I mitten av förra seklet började finansforskare intressera sig för huruvida det är möjligt eller inte 

att förutspå tillgångspriser och aktiekursers kommande utveckling. Resultaten och slutsatserna från 

denna forskning uppvisade att aktiekurser och andra tillgångspriser uppträder helt slumpmässigt. 

Ett välkänt uttryck som beskriver deras rörelser är att de följer en så kallad random walk. 

Kortfattat betyder detta att dagens kursutveckling är helt oberoende av föregående dags utveckling 

och att aktiepriser därför rör sig helt randomiserat och därmed också är oförutsägbara. Bland annat 

Kendall och Hill (1953), Cootner (1964), Samuelson (1965, 1973) och Cootner och Pyle (1978) 

behandlar detta ämne.  

 

Random walk-teorin handlar i huvudsak om att aktiers prisförändringar är helt oberoende av 

varandra och har samma distributionsfördelning. Följden blir att historiska rörelser eller trender för 

en akties eller en marknads prisutveckling inte kan utnyttjas för att försöka förutse dess kommande 

rörelser och utveckling. Implikationen av denna pristeori blir således att det omöjligen kan gå att 

slå marknaden, om inte risknivån ökas betydligt. Burton G. Malkiel och hans verk A Random 

Walk Down Wall Street (1973) är kanske ett av de tydligaste argumenten som kan sammanfatta 

forskningen på detta område, och något som fått stor uppmärksamhet. Till stor del på grund av ett 

omtalat citat från ovanstående bok.  

 

”A blindfolded monkey throwing darts at a newspaper’s financial pages, could select a portfolio 

that would do just as well as one carefully selected by experts” 

Burton G. Malkiel (1973) 

 

Malkiel menar att ovanstående påstående ska tolkas som att det över tid inte lönar sig att genom 

aktiva investerings- och analysstrategier försöka överprestera marknaden. Det är därför bättre att 

köpa ”marknaden” i form av billiga indexfonder och där investeringarna hålls över hela 

placeringshorisonten (Burton G. Malkiel, 2003a). 

 

Malkiels påstående om pilkastande apor har även testats i praktiken. Exempelvis Arnott, Hsu, 

Kalesnik och Tindall (2013) och Clare, Motson och Thomas (2013) gjorde detta. Arnott et al. 

konstruerade 100 olika portföljer där innehaven utgjordes av de 1000 största aktierna på den 
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amerikanska marknaden, sett till börsvärde (market-cap) för respektive år under testperioden 1964 

- 2012. Varje portfölj innehöll 30 aktier vardera och var likaviktade. Resultaten visade att 94 av 

dessa ”piltavlor” överpresterade gentemot den marknadsviktade referensportföljen innehållandes 

alla 1000 aktier (Arnott m. fl., 2013). 

 

Clare, Motson och Thomas (2013) simulerade tio miljoner index, sammansatta av lika många 

”apor” och som vart och ett innehöll helt slumpvis utvalda aktier bland de 1000 största 

amerikanska aktierna med störst börsvärde. En skillnad mot Arnott m. fl.s (2013) studie var att 

dessa index inte var likaviktade utan indexvikterna var även de randomiserade precis som 

underliggande aktier. Deras resultat visade att nästan samtliga tio miljoner ”primatindex” slog 

marknaden och levererade betydligt bättre resultat än det marknadsviktade jämförelseindexet över 

studiens testperiod 1968 – 2011 (Clare, Motson & Thomas, 2013). Dessa båda studier uppvisar 

sådana resultat som talar emot antagandena om att äga marknaden är den mest optimala 

investeringen. 

3.4.2 Effektiva marknadshypotesen 

Många akademiker intresserade sig för forskningsresultaten gällande marknadens slumpmässighet 

och ville utveckla detta vidare. Eugene Fama var en av dessa och det är kanske hans forskning och 

teorier som fått störst genomslag inom området kring effektiva marknader. Han utvecklade under 

1970-talet en modernare slags teori om hur de finansiella marknaderna fungerar (Fama, 1970). Det 

påstods nu att de finansiella marknaderna är effektiva marknader, där arbitragemöjligheter inte 

existerar. Med detta menades att rådande aktiekurser och andra tillgångspriser på ett logiskt sätt 

ständigt återspeglar den allmänna information som finns tillgänglig och att framtida kursrörelser 

därför är helt slumpmässiga. Detta kunde bland annat förklaras genom att investerare anses vara 

rationella individer som försöker uppnå maximal avkastning givet risknivå. Fama (1970) 

diskuterade även olika nivåer av denna marknadseffektivitet och att det främst fanns tre olika 

grader av effektivitet i marknaden, där en lägre nivå behöver uppfyllas innan en högre nivå kan 

anses gälla. Dessa tre former av effektivitet är svag, semi-stark samt stark effektivitet (Fama, 1970, 

1991).  

 

Famas studier resulterade i något som kallas den effektiva marknadshypotesen (Efficient Market 

Hypothesis). Denna hypotes gör gällande att det är omöjligt för enskilda investerare att uppnå 

högre avkastning än den genomsnittliga som ges av marknaden. Detta anses bero på den 

inneboende effektiviteten på de finansiella marknaderna där exempelvis de aktuella aktiekurserna 

hela tiden justeras för att återspegla all information som finns allmänt tillgänglig. Utifrån denna 
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teori ska därmed tillgångar ständigt handlas till deras riktiga och sanna värde och det är detta som 

då gör det omöjligt för enskilda investerare att slå marknaden. Därmed kan det inte heller anses 

lönsamt att ägna sig åt marknadstajming eller så kallad stock picking. Den effektiva 

markandshypotesen innebär utifrån detta att det enda tillvägagångssättet för att uppnå högre 

avkastning är att investera i mer riskfyllda tillgångar (Fama, 1970; Gavelin & Sjöberg, 2012; Berk 

& DeMarzo, 2014). 

 

Denna teori anses vara en av den moderna finansteorins grundvalar. Trots detta är teorin som 

sådan ytterst kontroversiell och ofta kritiserad. En del finansforskare menar att det finns mycket 

bevis som stödjer denna teori, men andra vill påstå motsatsen. Teorins förespråkare anser det vara 

meningslöst att offra tid och resurser på att hitta undervärderade tillgångar eller på att försöka 

förutspå och hitta trender i marknadsrörelserna. Kritikerna å andra sidan vill påstå att det motsatta 

råder och arr marknaden inte alls är särskilt effektiv. Även om det finns belägg för att påstå att det 

finns olika former av marknadseffektivitet under olika perioder, finns det även tydliga bevis som 

pekar på det omvända. Kritikerna hänvisar bland annat till de så kallade börskrascher som 

emellanåt drabbar världens börser. Om de största finansmarknaderna i världen kan rasa i värde 

med tvåsiffriga procentenheter på daglig basis, kan det omöjligen vara så att dessa marknader 

korrekt återspeglar aktiebolagens rättvisa och ”sanna” värden (Malkiel, 2003).  

3.4.3 Kritik mot effektiva marknader och dess slumpmässiga utveckling 

Teorierna om i vilken utsträckning de finansiella marknaderna kan anses vara effektiva har 

diskuterats ända sen teoriernas uppkomst. Dessa teorier anses välgrundade utifrån vetenskapen och 

akademin och är något som ofta diskuteras och argumenteras för. Ändå visar empiriskt baserad 

kunskap att de finansiella marknaderna i själva verket inte alls är så effektiva som teorin gör 

gällande. Studier har visat att börsen istället kan ses som ett element av investerares psykologiska 

agerande och beteende och som därmed emellanåt även påverkas av irrationella investerare 

(Malkiel, 2003). 

 

Det finns bevisligen människor som skapat sig ofattlig rikedom genom finansiella placeringar på 

börsen. Hur har de lyckats bygga upp dessa förmögenheter om marknaden nu är så effektiv som 

det påstås? Enligt innebörden av effektivitetsteorierna bör detta i så fall enbart bero på tur och 

slumpmässighet. Andra menar att dessa personer snarare verkar ha en unik förmåga att lyckats 

utnyttja andras ”misstag” och irrationella agerande för egen vinning. Allt fler ineffektivitetstecken 

och anomalier påvisas och upptäcks, vilket leder till att en ökad mängd kritik riktats mot de sedan 
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lång tid tillbaka etablerade teorierna. Kritiken riktas främst mot antaganden och förutsättningar, 

vilka utgör grunden till teoriernas utveckling (Malkiel, 2003). 

 

Genom att studera historien går det att finna bevis för att börsens aktörer vid tillfällen inte alltid 

agerat rationellt. Malkiel (2003) menar att investerare påverkas av kognitiva och psykologiska 

omständigheter och förhållanden, något som får konsekvenser och ibland leder till irrationalitet på 

marknaden, vilket rubbar cirklarna gällande finansmarknadernas inneboende effektivitet. Denna 

oordning och brus orsakar vissa felaktiga värderingar av en del tillgångar och skapar ibland även 

mer eller mindre förutsägbara mönster och tendenser gällande framtida utveckling och avkastning 

för en del tillgångsslag (Malkiel, 2003). Stora delar av de professionella och yrkesverksamma 

aktörerna på marknaden skulle heller inte längre behöva gå till jobbet om marknaderna var 

fullständigt effektiva. Dessa skulle utifrån detta inte behöva lägga resurser på att göra utförliga 

bolagsanalyser och skaffa sig informationsövertag, utan helt enkelt bara behöva investera i ”hela 

marknaden” eftersom det ändå inte går att överprestera gentemot denna. Detta har kommit att 

kallas för Grossman-Stiglitz paradoxen, då det var dessa forskare som argumenterade för detta 

motsägelsefulla synsätt (Grossman & Stiglitz, 1980; Sewell, 2011). De argumenterade utifrån sina 

teorier att till följd av att viss information är resurskrävande att få tillgång till bör därför heller inte 

tillgångspriserna korrekt kunna återspegla den tillgängliga informationen. Om så vore fallet skulle 

de som lägger ner resurser på informationsinhämtning inte kunna kompenseras för detta, vilket får 

dem att dra slutsatsen att en fullständigt informationseffektiv finansmarknad inte kan existera 

(Grossman & Stiglitz, 1980; Malkiel, 2003; Martin Sewell, 2011). 

 

Malkiel (2003) redogör även för förekomsten av empiriskt bekräftade anomalier på marknaderna. 

Han ger som exempel bland annat att både lång- och kortsiktiga mönster och tendenser ibland 

visar sig, så kallade momentumeffekter, vilket kan tyda på ineffektivitet till följd av att vissa 

investerare visar tecken på att underreagera på att nya och olika slag av information når 

marknaden. Något som bland annat Jegadeesh och Titman (1993) samt Shiller (2003) studerat. 

3.5 Fundamentalt viktade index, faktorinvestering, och värderingsmodeller 
Fundamental indexering utgår i grunden från den fundamentala analysen. Fundamental analys är 

en strategi för värdering av bland annat aktier. Tanken med denna analys är att finna en tillgångs 

framtida värde genom noggrann och utförlig analys av mikro- och makroekonomiska företeelser, 

men även av bolagsspecifika särdrag och attribut. Även om den fundamentala analysen mestadels 

fokuserar på just värdering av enskilda aktiebolag och andra tillgångsslag, är det av betydelse att i 

en sådan analys även ta hänsyn till att det, i en mer övergripande kontext, finns vissa gemensamma 
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nämnare och faktorer som har en påverkan även på enskilda tillgångar. Makroekonomiska 

skeenden så som förändringar av inflationen, valutakursförväntningar eller centrala styrräntor är 

exempel på faktorer som påverkar värderingen av alla tillgångsslag i viss utsträckning, om än i 

varierande grad (Nielsen & Bender, 2010). 

 

Några av pionjärerna inom området fundamental analys var Marathe och Rosenberg (1976). Dessa 

forskare utvecklade en del teorier som redogjorde för att makroekonomiska skeenden och dess 

påverkan på enskilda tillgångar, är möjliga att identifiera och fånga upp genom att studera mer 

mikroekonomiska egenskaper för tillgångar och värdepapper. Dessa mikroekonomiska faktorer är 

främst sådana som är gemensamma för grupper av olika tillgångar, så som exempelvis finansiell 

struktur, industritillhörighet eller tillväxtinriktning (Marathe & Rosenberg, 1976). Förståelse för 

sambandet mellan makroekonomiska händelser och mikroekonomiska attribut är betydelsefullt 

inom det finansiella området, och bland annat just Marathes och Rosenberg (1976) studier har 

kommit att få stor påverkan på den finansiella industrin. När olika värderingar av tillgångar görs är 

det av intresse att upptäcka och förklara vad det är som driver tillgångars avkastning. Om detta har 

det genom åren publicerats mängder av forskning, och då bland annat inom fundamental 

tillgångsanalys och så kallade fundamentala faktormodeller (Nielsen & Bender, 2010). 

 

Några av de mer framstående forskarna gällande vilka faktorer som driver tillgångars avkastning 

är Eugene F. Fama och Kenneth French. Dessa forskare började fundera över vilka 

förklaringsfaktorer, utöver själva marknaden, som driver tillgångars avkastning. Deras forskning 

resulterade i alternativa värderingsmodeller till CAPM, som visade sig bättre kunna förutse 

tillgångars avkastning. Den första modellen var den så kallade Fama-French three-factor model. 

Denna modell kan ses som en vidareutveckling av CAPM som utöver marknadsrisken även 

inkluderar bolagsstorlek och bolagsvärdering som förklarande variabler. Denna modell är 

resultatet av deras forskning där de konstaterar att bolag med mindre börsvärde, så kallade mid- 

och small caps, samt så kallade värdebolag, alltså bolag med låga P/B-tal där det egna kapitalet 

värderas lågt i förhållande till aktiekursen, över tid tenderar att ge extra avkastning till 

investerarna. Denna utvidgade värderingsmodell visade sig på deras testade data kunna förklara 

upp till 90 procent av avkastningen för väldiversifierade portföljer, jämfört med traditionella 

CAPM där förklaringsgraden låg på ungefär 70 procent (Fama & French, 1992, 1993, 1996). 

 

Fama och Frenchs trefaktormodell har efter detta testats och applicerats på andra marknader och 

några har även testat att komplettera modellen med ytterligare faktorer. Bland annat Carhart  

(1997) har gjort detta, och denna modell har därför kommit att benämnas Carhart Four-Factor 
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Model. Denna utvidgade modell inkluderar en fjärde förklaringsvariabel, nämligen 

momentumeffekten. Effekten från tillgångar med gott momentum har bland annat studerats av 

Jegadeesh och Titman (1993, 2002). De konstaterar att tillgångar vars pris har utvecklats positivt 

under en viss period, tenderar att fortsätta utvecklas positivt under en överskådlig framtid. De 

konstaterar samtidigt att tillgångar var prisutveckling under en viss period varit negativ, tenderar 

att fortsätta utvecklas negativt framgent. Momentumeffekten anses vara en form av reaktion eller 

respons på att kursen eller priset på en tillgång, som befinner sig i en positiv trend, fortsatt 

kommer utvecklas positivt även framöver, och vice versa (Jegadeesh & Titman, 1993; Berk & 

DeMarzo, 2014).  

 

Så sent som 2015, valda Fama och French att publicera ännu en utvidgad modell, en 

värderingsmodell innehållandes fem förklarande variabler till tillgångars avkastning. Till deras 

tidigare trefaktormodell adderas nu även aktiebolags lönsamhet och investeringstakt, och de menar 

att de finns belägg för att påstå att denna modell ger ännu större förklaringsbidrag till vad som 

driver tillgångars avkastning än vad den tidigare trefaktormodellen ger (Fama & French, 2015). I 

motsats till Carharts fyrfaktormodell inkluderar Fama och French inte momentumeffekten som en 

förklaringsvariabel. Det gör däremot Asness i sina utvecklade värderingsmodeller, där den senaste 

innehåller hela sex förklaringsvariabler, då Asness adderar momentumeffekten till Fama och 

French femfaktormodell (Asness, 1997, 2016; Asness, Moskowitz, & Pedersen, 2013). 

 

Utvecklingen av flerfaktormodeller för tillgångsvärdering, främst de som kom till under 1990-

talet, kan ses som något av en grundstomme till de alternativa indexeringsmetoder som sedan dess 

växt fram och redovisats av ett antal olika forskare. Arnott m.fl.s (2005) forskning som behandlar 

fundamental indexering är kanske den forskning som fått störst uppmärksamhet och utgjort 

inspiration till flertalet av de studier som utgivits inom området. Andra studier där alternativa 

indexeringsmetoder har utvecklats och utvärderats, och då särskilt de som grundar sig på 

fundamentala faktorer, har presenterats av bland annat Hsu och Campollo (2006), Perold (2007), 

Amenc, Goltz, Martellini och Retkowsky (2011), Velvadapu  (2011), Chow, Hsu, Kalesnik och 

Little (2011) och Hsu, Kalesnik och Viswanathan (2015). 

 

Forskningen på området kan sammanfattas på så sätt att i motsats till traditionellt marknadsviktade 

index konstrueras andra index där konstruktören i fråga mer eller mindre bortser från de ingående 

aktiernas marknadsvärde när indexandelarna beräknas. Detta då förespråkarna för fundamental 

indexering menar att marknaden inte är helt effektiv och att en akties prissättning inte alltid är 

rättvisande i förhållande till bolagets verkliga och ”sanna” värde. Istället används bolagens 
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fundamentala faktorer så som exempelvis omsättning, vinstnivå, utdelning, bolagsstorlek, 

kassaflöde och så vidare. Bolagen kan även rangordnas efter fundamentala nyckeltal som P/E-tal 

och P/B-tal, för att sedan viktas efter dessa. Indexvikterna för ett fundamentalviktat index beror 

därmed av hur bolagens rangordnas i enlighet med de faktorer som valts ut som kriterier. 

Sammantaget kan dessa olika metoder anses vara olika appliceringar av fundamental viktning och 

faktorinvestering (Arnott m.fl., 2005; Hsu & Campollo, 2006; Velvadapu, 2011). 

3.6 Likaviktade index, portföljer och rebalansering 
Den kanske mest triviala investeringsstrategin inom genren faktorinvestering är så kallad equal-

weighting, det vill säga likaviktning. Denna viktningsmetod får till följd att varje tillgång i en 

likaviktad portfölj, kommer utgöra en lika stor andel av den totala portföljen, som de övriga i 

portföljen ingående tillgångarna. Fördelningen av indexvikterna följer därmed 1/N där N är det 

antal bolag som valts ut för att ingå i indexet eller portföljen som skapas (Velvadapu, 2011). 

Strategin bortser från de mer traditionella viktningsmetoderna där de enskilda tillgångarnas totala 

börsvärde eller prisnivå, i termer av aktuellt tillgångspris, är i fokus. Ett mindre eller billigare 

bolag utgör därmed en lika stor andel av portföljen som ett större eller dyrare bolag enligt 

likaviktningsstrategin (Velvadapu 2011). Strategin står därför i kontrast till de viktningsmetoder 

som är mer frekvent förekommande bland fonder och portföljer, nämligen marknads- eller 

prisviktning.  

 

De flesta av de index som används vid jämförelser för avkastning eller utvärdering av tillgångar 

och portföljer är konstruerade i enlighet med marknads- eller prisviktning, och där antingen det 

totala marknadsvärdet på bolaget, eller dess aktiekurs står i fokus (Plyakha, Uppal & Vilkov, 

2012). Standard & Poor’s 500, som är ett av de största amerikanska indexen och ett 

marknadsviktat sådant, ger därmed större proportioner av indexets totala värde till några av de 

största aktörerna sett till marknadsvärde på börsen, så som Apple Inc, Microsoft Corp, Exxon 

Mobil Corp och Wells Fargo & CO (S&P Dow Jones Indicies, 2016). Ett av de andra stora 

amerikanska börsindexen är Dow Jones Industrial Average, vilket är ett prisviktat index. I detta 

index är det de bolag med de högsta aktiekurserna som ges störst proportioner. Aktier så som 

Goldman Sachs, IBM och 3M är exempel på några av de största bolagen i detta index (S&P Dow 

Jones Indicies, 2016). 

 

Likaviktade index tenderar över tid att ge högre avkastning är sina marknads- och prisviktade 

motsvarigheter. Dessa index innebär vanligtvis även högre omsättning av aktier, eftersom fler 

affärer och avslut måste genomföras för att kontinuerligt upprätthålla de ingående aktiernas 
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likaviktade proportioner. Något som då även medför högre transaktionskostnader för investeraren. 

Denna process benämns rebalansering, och innebär alltså att de ursprungliga portfölj- eller 

indexvikterna återställs med regelbundna intervall. Historiskt sett har likaviktade portföljer och 

index visat sig kunna generera högre avkastningsnivåer. En vanligt använd förklaring till detta är 

de likaviktade indexens ökade exponering mot de mindre bolagen, så kallade mid- och small cap 

bolag. Dessa aktier kan generellt anses ha en högre bolagsspecifik risk än de större aktiebolagen, 

men med högre risk följer som bekant också högre förväntad avkastning. Teoretiskt sett bör 

därmed en portfölj eller ett index där de små bolagen ges en större portföljandel även ha större 

möjlighet till högre avkastning (Velvadapu, 2011; Plyakha, Uppal & Vilkov 2012). 

 

Då själva grundidén med ett likaviktat index eller motsvarande portfölj, för att det ska var just 

likaviktat, är att indexet på daglig basis kräver rebalansering av de inkluderade innehaven till följd 

av dess individuella kursfluktuationer. Detta för att behålla varje innehavs likaviktade andel. Av 

detta följer en del praktiska problem. Det skulle i längden vara ohållbart för en investerare att på 

daglig basis omvikta sin portfölj, transaktionskostnaderna skulle bli ohållbara på längre sikt. De 

som anammat denna typ av viktningsmetod brukar därför vanligtvis omvikta indexen eller 

portföljerna månads-, kvartals-, eller årsvis (Plyakha, Uppal & Vilkov 2012). Just 

rebalanseringsfrekvensen och effekten av denna återkommer vi till längre fram.  

 

Det följer även en del fördelar med ovan nämnda viktningsmetod. En likaviktad portfölj uppnår 

vanligtvis en högre grad av diversifiering än om den varit exempelvis marknads- eller prisviktad. 

Detta beror på att investeraren får lika stor exponering mot samtliga av de tillgångar som ingår i 

dennes investeringsunivers. I motsats till en marknadsviktad tillgångsportfölj kommer den 

likaviktade portföljen heller inte att övervikta övervärderade aktier eller undervikta 

undervärderade aktier. Brister till följd av felprissättning blir med andra ord slumpmässiga.  

 

Likaviktning är en kontracyklisk investeringsstrategi. Vilket innebär att de innehav som utvecklats 

väl under en period, och på så vis uppnått en ökad andel av portföljens storlek, behöver avyttras i 

sådan utsträckning att de ursprungliga portföljvikterna återställs. Motsatsen gäller för de innehav 

som utvecklats sämre under en period. Dessa innehav utgör då en lägre andel av portföljvärdet än 

de gjorde ursprungligen, vilket innebär att mer kapital måste investeras i de bolag som utvecklats 

sämre för att återfå ursprunglig vikt i portföljen (Ang, 2014).  

 

Forskning från den amerikanska marknaden visar att en likaviktad portfölj presterar 1 - 2 procent, 

eller 0,5 * Variansen (σ2), i extra avkastning på årsbasis, vid längre placeringshorisonter i 
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förhållande till ett marknadsviktat alternativ. Detta anses främst bero på själva rebalanseringen 

som återkommande genomförs för att hålla fast vid den likaviktade strategin. Enligt Ang (2014) 

rör det sig om en form av rebalanseringspremie som bidrar till den ökade avkastningen. Ibland 

omnämns denna extra avkastning även som en diversifieringspremie eller 

diversifieringsavkastning (Booth & Fama, 1992). Ang (2014) anser dock att det är betydelsefullt 

att skilja på rebalansering och diversifiering. Fördelaktiga effekter av diversifiering uppnås främst 

över en placeringshorisont oavsett längd på denna, medan rebalanseringseffekterna är något som 

uppnås och ökar över tid. Diversifieringseffekten uppnås alltså endast över en enda period, men 

effekten avtar för att till slut försvinna om rebalansering inte sker. Ang (2014) förespråkar därför 

begreppet rebalanseringspremie (rebalancing premium) för att framhäva att den extra 

avkastningen följer av rebalansering, och inte diversifiering. En investerare har möjlighet att uppnå 

denna effekt förutsatt en lång placeringshorisont, och genom att återkommande rebalansera sina 

portföljinnehav på regelbunden basis.  

 

För att återkoppla till en av studierna som presenterades i uppsatsens andra kapitel kommer nu 

ytterligare redogörelse för resultaten som presenteras av Plyakha, Uppal och Vilkov (2012). Dessa 

forskare menar att den främsta anledningen till överprestation gentemot marknaden är den 

månadsvisa rebalanseringen som görs för de likaviktade portföljerna. Till följd av denna 

återkommande rebalansering ökas exponeringen mot risk, och således även mot riskpremier. Den 

bolagsspecifika risken, mätt genom bland annat volatilitet, ökar och därigenom ökar således 

möjligheterna för dessa portföljer att generera alfa, eller överavkastning. Utöver ökad exponering 

mot bolagsspecifik risk, ökar även exponeringen mot den underliggande marknaden och då även 

den systematiska risken vilket även det bidrar till överprestation. Även de likaviktade indexens 

ökade exponering mot mer fundamentala faktorer så som bolagsvärdering och bolagsstorlek verkar 

bidra till generering av alfa enligt forskarna (Plyakha, Uppal och Vilkov (2012). Den uppvisade 

alfagenereringen för de likaviktade indexen testas genom att forskarna använder sig av olika 

rebalanseringsintervall om en, sex samt tolv månader och sedan jämför hur överavkastningen för 

dessa index skiljer sig mot de alfavärden som genereras av de marknads- och prisviktade indexen. 

Rebalanseringstakt på månadsbasis genererar ett alfa om 1,75 procent, halvårsvis rebalansering ger 

ett alfa om 1,17 procent och rebalansering på årsbasis uppvisar ett alfa på 0,8 procent, men där det 

senare resultatet inte visar sig vara statistiskt signifikant (Plyakha, Uppal och Vilkov, 2012). 

 

Konklusionen av ovan beskriva forskning är att det är den kontinuerliga processen för att 

upprätthålla portföljvikterna, det vill säga att den återkommande rebalanseringen i grunden är det 

som orsakar överavkastningen, portföljvikterna i sig för respektive tillgång, är inte den 
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huvudsakliga orsaken. Denna kontracykliska strategi (contrarian strategy) jämfört med mer 

etablerade strategier utnyttjar därmed den karaktäristiska och omvända volatiliteten, men även 

återgången i aktiekurserna, något som påverkar aktiers avkastning. Denna omvända strategi, om vi 

kan försvenska det engelska begreppet, har även studerats av andra forskare än Plyakha, Uppal och 

Vilkov (2012). Bland annat Jegadeesh och Titman (1993, 2002) har gjort detta tidigare och även 

Ang (2014) redogör för detta. 

3.7 Volatilitet 
Det finansiella begreppet volatilitet, som strikt tolkat betyder instabil eller flyktig, är ett slags 

riskmått för rörligheten avseende prisutvecklingen för en finansiell tillgång. Med detta mått mäts 

den totala risken i en finansiell tillgång eller för finansmarknaden som helhet, och beräkningen 

baseras utifrån den uppvisade avkastningen för dessa objekt. Något som gör att begreppet 

volatilitet på ett förenklat sätt i princip kan likställas med de statistiska, och mer generellt använda 

måtten varians och standardavvikelse (Berk & DeMarzo, 2014; Oxenstierna, 2015). Dessa begrepp 

är mer frekvent använda inom den moderna portföljteorin, ursprungligen utvecklad av Markowitz 

(1952).  

 

Översiktligt kan volatiliteten för en tillgång, exempelvis en aktie, beskrivas som ett mått på den 

osäkerhet som råder gällande prisutvecklingen för denna tillgång framgent. En hög grad av 

volatilitet för en tillgång tolkas som den chans eller risk tillgången står inför, gällande hur priset, 

eller kursen, på densamma kommer utvecklas positivt eller negativt i framtiden. Volatiliteten, om 

den baseras på historisk data, anger hur stor den faktiska variationen varit, gällande 

prisförändringen för en finansiell tillgång. Denna variation eller spridning uttrycks vanligtvis som 

en procentsats. Precis som standardavvikelsen anger volatiliteten skillnaden mellan tillgångens 

högsta och lägsta prisnivå, i förhållande till dess genomsnittliga prisnivå, för en given period. Med 

andra ord är det avvikelserna, gällande de uppvisade avkastningarna, från medelavkastningen 

under en viss tidsperiod som beräknas (Gavelin & Sjöberg, 2012; Berk & DeMarzo, 2014; 

Oxenstierna, 2015). 

 

Om vi minns tillbaka till avsnittet där riskmåttet beta (() behandlades, vilket som sagt mäter en 

tillgångs känslighet för marknadsrisk, ger volatiliteten istället en bild av tillgångens totala risk, 

vilken teoretiskt sett ger vid hand hur mycket tillgångens avkastning kan komma att skilja sig från 

den genomsnittliga. Från de tidigare avsnitten om modern portföljteori och diversifiering minns vi 

då att den totala risken för en tillgång dels består av systematisk marknadsrisk och dels av specifik 

risk, som endast härrör från den unika tillgångens egenskaper. Det är enbart denna specifika risk 
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som är möjlig att diversifiera bort genom att kombinera ett flertal olika tillgångar i en gemensam 

portfölj. Utifrån detta går det då att påstå att volatiliteten visar hur mycket priset och avkastningen 

för en tillgång fluktuerar och rör sig, medan betavärdet istället relaterar tillgångens svängningar i 

förhållande till marknaden, eller börsen som helhet (Berk & DeMarzo, 2014). 

 

När volatiliteten för en tillgång studeras görs detta vanligtvis ur ett förhållandevis kortsiktigt 

perspektiv, där en uppskattning av hur osäker och instabil tillgångens framtida prisutveckling 

kommer att bli. Med andra ord är det de kortsiktiga fluktuationerna i prissättningen för en tillgång 

som studeras, och det kan exempelvis göras under perioden av en dag, eller från en dag till 

nästkommande och så vidare. Volatiliteten studeras dock även ur mer långsiktiga perspektiv.  En 

tillgång med hög volatilitet indikerar att aktiekursen uppvisar sådana tendenser som tyder på att 

prisutvecklingen med stor sannolikhet kommer variera en hel del, och vice versa för en tillgång 

med låg volatilitet. Volatiliteten säger dock ingenting om åt vilket håll den framtida 

kursutvecklingen kan förväntas röra sig, utan enbart i vilken utsträckning avvikelsen från 

genomsnittet kan variera (Schwert, 1990). En simpel metafor för detta kan exempelvis vara att 

likna volatiliteten för en tillgång med den turbulens som ibland uppstår vid flygningar. Hög 

volatilitet indikerar högre grad av turbulens, och en emellanåt skakig flygresa. Ett bra tillfälle att 

använda befintliga säkerhetsbälten med andra ord. Motsatsen gäller då för sådana tillgångar där 

volatiliteten är att anse som relativt låg, och flygresan kan då förväntas vara mer behaglig.  

 

Volatiliteten för en tillgång kan antingen beräknas som den historiskt uppvisade eller som det den 

förväntas bli i framtiden. Det är av betydelse att skilja på dessa olika typer av volatilitet. Det 

sistnämnda, som även benämns som den implicita volatiliteten, grundar sig på marknadens 

förväntningar om hur denna volatilitet kan komma att bli framöver och används bland annat för 

värdering av optioner. Då vi i denna uppsats endast använder historisk volatilitet väljer vi dock att 

inte fördjupa oss i den framtida och förväntade volatiliteten ytterligare. Den historiska volatiliteten 

däremot indikerar hur priset på en tillgång fluktuerat och rört sig i ett faktiskt och 

tillbakablickande perspektiv (Schwert, 1990). Vi återkommer till och fördjupar oss mer i hur den 

historiska volatiliteten för en tillgång beräknas senare i metodkapitlet. Det är dock viktigt att känna 

till att volatiliteten för en och samma tillgång under olika perioder kan visa sig vara både hög och 

låg. Generellt sett gäller att ju högre investerarkollektivets osäkerhet är, gällande tillgångens 

framtida kursutveckling, och vad som kan komma att påverka denna, desto högre brukar även 

volatiliteten tendera att vara. Exempel på saker som kan ha betydelse för kursutveckling och 

volatilitet för en tillgång så som en aktie är bland annat viktiga nyheter och offentliggöranden, 



	 40	

pressmeddelanden, kvartalsrapporter och årsredovisningar vilka berör aktiebolaget i fråga 

(Schwert, 1990).  

 

Det går utifrån ovanstående att anse att varje unik investerares preferenser är det som är avgörande 

för om hög alternativt låg volatilitet för en tillgång, eftersträvas eller inte. Minns att enligt den 

generellt dominerande finansiella teorin har avkastning och risk ett positivt samband, varför högre 

volatilitet då indikerar att tillgångens kortsiktiga kursutveckling kan komma att fluktuera i stor 

utsträckning. Detta innebär dock även att ökad chans till god avkastning i slutändan ändå kan 

förväntas, utifrån den högre graden av risk som hålls. Hög volatilitet är därför både en möjlighet 

och en risk på samma gång. Investeraren står inför möjligheten att tillgångens pris kan komma att 

utvecklas väl och stiga kraftigt, men exponeras samtidigt för risken att priset istället utvecklas 

negativt framgent med en eventuell kapitalförlust som följd. En låg volatilitet är alltså även det att 

anse som både en risk och en chans simultant. Aktier med låg uppvisad volatilitet är inte vanligtvis 

de som har kraftigast prisutveckling i det korta perspektivet, men brukar samtidigt inte vara den 

typ av aktier vars pris faller mest heller. Prisutvecklingen för dessa slags aktier brukar generellt 

sett vara mer stabil och mindre turbulent.  

 

En hög grad av volatilitet på marknaden ska inte per automatik tolkas som konsekvensen av att 

eventuellt genomträngande och bestående jämviktbrist, osäkerhet och nervositet är det som präglar 

finansmarknaden och dess aktörer. En ökad volatilitet kan dock visa sig vara eller komma att bli 

en orsak till att högre grad av labilitet och oberäknelighet för marknaderna och dess utveckling. 

Det finns en del empiriska typfall att falla tillbaka på för att kunna påstå att en ökad grad av 

uppvisad volatilitet på de finansiella marknaderna historiskt visat sig vara en ingress till en 

kommande tidsperiod av sämre utveckling, dels på tillgångsmarknader, men också för den 

övergripande realekonomin. ”Black Monday” (Den svarta måndagen) är ett bra exempel på just 

detta. Det amerikanska indexet Dow Jones föll under måndagen den 28 oktober 1929 med hela 

12,8 procent. Dagen därpå föll detta index ytterligare med 11,7 procent. På bara två dagar föll 

alltså den amerikanska aktiemarknaden med drygt 25 procentenheter. För den som inte minns hur 

den globala ekonomiska utvecklingen såg ut under denna period var år 1929 det år då ”The Great 

Depression” (Den stora depressionen) verkligen började göra avtryck på världens ekonomier, 

något som bestod ytterligare några år in på 1930-talet. I mitten av år 1932 hade Dow Jones 

minskat med hela 90 procent från det att nedgången började ett antal år tidigare (Lybeck, 1993). 
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3.7.1 Vad orsakar och påverkar volatiliteten för en finansiell tillgång? 

Det som i grunden kan anses förklara vad som påverkar och orsakar volatilitet är de underliggande 

kursförändringar varifrån volatiliteten beräknas. Låt oss därför börja där och försöka reda ut vad 

som får tillgångspriser att förändras. Då handel med finansiella instrument, i likhet med all annan 

handel, är ett samspel mellan marknadens aktörer, styrs denna i grund och botten av utbud och 

efterfrågan. Det handlar med andra ord om ett slags auktionsförfarande till högstbjudande. Detta är 

den i särklass viktigaste förklaringsorsaken till att priser, och så även tillgångspriser, förändras. 

För att undvika allt för mycket mikroekonomiska inslag i denna uppsats, om vad som i sin tur 

påverkar utbud och efterfrågan med mera, väljer vi att hålla detta på en någorlunda övergripande 

nivå, men som ändå är förhoppningsvis tillräcklig för att läsaren ska uppnå någorlunda förståelse. 

Låt oss dock utveckla detta med utbud och efterfrågan en aning. Är efterfrågan för en specifik 

tillgång hög, driver detta tillgångskursen uppåt på grund av att utbudssidan kan välja att öka priset 

mot den nivå där efterfrågan tillslut avtar, och vice versa. Där utbud och efterfrågan tillslut möter 

varandra uppnås ett jämviktpris och affären kan gå igenom.  Det är den grundläggande 

mikroekonomiska teori som ligger till grund för alla former av handel (Gavelin & Sjöberg, 2012; 

Oxenstierna, 2015). Vad avgör då varför marknadens olika aktörer väljer att sälja (utbjuda) eller 

köpa (efterfråga) en specifik tillgång till ett visst pris? Detta är inte något som beror på slumpen, 

utan det finns faktorer som avgör marknadens samlade utbud och efterfrågan. Förståelse för hur 

prissättningen av en tillgång, förslagsvis en aktie, går till är omöjlig om inte dessa bakomliggande 

faktorer identifieras. Att ha kunskap och förståelse för just detta är som sagt själva kärnan i alla 

former av handel, och så även handel med finansiella tillgångar.  

 

Den grundläggande tanken med att äga en tillgång kan närmast anses vara en rättighet till att 

förhoppningsvis få del av de i framtiden genererade vinsterna. Aktieägare exempelvis, är delägare 

i något publikt företag, och har genom detta också då rätt att få del av bolagets kommande vinster, 

något som bland annat uppnås genom utdelning. Detta kan även ske genom att det delägda 

företagets verksamhet genererar högre och högre vinster, vilket får till följd att det blir attraktivare 

att vara delägare i det aktuella företaget. Detta avspeglar sig av naturliga skäl också på 

prissättningen av bolagets ägarandelar (aktier) på marknaden. Av detta kan det då förstås att allting 

som kan tänkas påverka ett aktiebolags vinst framöver därmed också får konsekvenser på 

prisutvecklingen för bolagets aktier. Det är fallet, eftersom när ett företag tjänar mer pengar och 

växer i storlek, ökar även värdet på dess ägarandelar och priset på aktierna stiger eftersom det 

ökande andelsvärdet ses som attraktivt. 
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Priset på en aktie, vilket nyligen redogjorts för, styrs uteslutande av utbud och efterfrågan. Värdet 

på aktiebolaget däremot utgörs främst av de framtida vinster bolaget kan komma att frambringa.  

Om vinster och utdelningar växer över tid, blir det således också mer lukrativt att vara delägare i 

bolaget, dels på grund av ökade vinster och utdelningar, men även till följd av att aktiepriset stiger 

i takt med vinster och utdelningar. Sett över längre tidshorisonter går aktiekursen och 

vinsttillväxten hand i hand. Med andra ord är det den förväntade vinstutvecklingen framgent som 

styr prisutvecklingen för finansiella tillgångar i det långa loppet. I den bästa av världar, åtminstone 

enligt erkända finansiella teorier, återspeglas det rättvisa bolagsvärdet av aktiens korrekta pris 

(Berk & DeMarzo, 2014; Oxenstierna, 2015). Detta är dock långt ifrån sanningen eftersom världen 

inte är fullständigt perfekt.  

 

Om det är förväntan om ökad vinsttillväxt som driver tillgångspriserna på lite längre sikt, vad styr 

då priset på kort sikt? Detta är en besvärlig fråga eftersom det som mycket annat i finansvärlden, 

beror på. Då omvärlden spelar en allt större roll för de saker och ting som tar plats i den, finns det 

en mängd olika faktorer som är av betydelse för hur dessa utvecklas, och detta gäller även för 

tillgångspriser. Dessa faktorer kan dock samlas under en gemensam nämnare, nämligen 

förväntningar. Med detta menas förväntningar på hur de olika påverkansfaktorerna kan komma att 

utvecklas över tid, vilket i sin tur även påverkar tillgångskurserna. I grund och botten är det därför 

förväntningar och uppskattningar av vad som kommer inträffa i framtiden som avgör 

prisutvecklingen. På lång sikt är det främst förväntningar om ökande vinster som har störst 

betydelse, men på lite kortare sikt är det förväntningar om vilka slags händelser och event som 

kommer inträffa och påverka bolagets utveckling och vinstgenerering under vägen mot den 

odefinierade framtiden, som har betydelse (Schwert, 1990). 

 

Investerarkollektivets förväntningar om framtiden påverkar och styr deras känslomässiga beteende 

och agerande. Vissa har god tillförsikt om vad som komma skall, och låter girigheten styra då de 

känner sig säkra på det framtida utfallet. Andra känner kanske rädsla och osäkerhet, inför 

framtiden och agerar utefter detta. Dessa två beteenden är exempel betydande drivkrafter för de 

rörelser som sker på de finansiella marknaderna världen över. Detta eftersom dessa psykologiska 

faktorer till stor del påverkas av investerares förväntningar om framtiden, och som beroende på 

utfall i sin tur påverkar ytterligare förväntningar. En tillgångsbörs kan nästan liknas vid någon 

form av batteri eller element innehållandes det samlade investerakollektivets psykologi och 

känslor. Därför är det i mångt och mycket också sådana faktorer som även driver och orsakar 

marknadsrörelser och prisfluktuationer för enskilda tillgångar, alltså volatilitet. I takt med 

moderniseringen av den finansiella handel som skett de senaste årtiondena sker denna allt fortare, 
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och finansiella affärer kan idag genomföras på bråkdelen av en sekund. Investeringsbeslut är 

kanske därför idag mer och mer en följd av intuition och känsla än av noggrann analys och 

eftertanke. Är det då detta som får börsen att bete sig likt en jojo under vissa perioder? Investerares 

beteende och agerande som orsak till ökade kursrörelser och därmed också ökad volatilitet, har 

studerats utförligt de senaste decennierna. Det har gjorts i sådan omfattning att ett område kallat 

behavioral finance kommit att utvecklats (Gavelin & Sjöberg, 2012). Den initiala forskningen på 

detta område lades fram av Kahneman och Tversky när de i slutet av 1970-talet publicerade sitt 

verk Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk (1979). De studerade individers 

preferenser för risk och hur de agerade till följd av detta. Dessa forskare konstaterade att 

investerare inte alltid är så rationella som den grundläggande finansteorin vill göra gällande, det 

vill säga att investerare endast lägger vikt vid risk och förväntad avkastning vid investeringsbeslut. 

Det irrationella agerande och beteende som Kahneman och Tversky (1979) identifierade har sedan 

dess inspirerat en stor del av de senaste årtiondenas finansiella forskning, och så även inom det 

område denna uppsats behandlar. Bland annat Falkenstein (2009) studerar detta och så även Blitz, 

Falkenstein och van Vliet (2014). De konstaterar att ett flertal olika delar inom behavioral finance-

området kan utgöra tänkbara förklaringar till vad som påverkar tillgångars kursrörelser och 

volatilitet. 

 

Något som ytterligare kan anses få konsekvenser för volatilitetsutvecklingen är ökad nivå av 

osäkerhet kring utvecklingen för enskilda företag, eller för marknaden som helhet. En högre 

ambivalens och ovisshet bland investerarna får därmed ökad volatilitet som följd. Ju mer tvekan 

och oklarhet som råder kring olika makrofaktorer, så som exempelvis den framtida ränte- eller 

konjunkturutvecklingen, desto mer ökar även spelrummet för de olika utläggningar och 

förklaringar som kan göras för hur den kommande utvecklingen väntas bli. Dessa möjliga 

olikheter kan bland annat resultera i uppkomsten av flertalet olika värderingskillnader bland 

investerarkollektivet, gällande vissa tillgångar (Brown, Tinic & Harlow, 1988). Några av de 

faktorer med störst påverkan på marknads och aktiekurs utveckling, utöver de nyss nämnda, är 

bland annat den makroekonomiska situationen, globala händelser, nyheter, bolagsrapporter, 

presenterad statistik, konjunktur och så vidare. De tänkbara förklaringarna är således många, och 

att fullständigt redogöra för alla dessa fyller inget ytterligare syfte för denna studie. 

 

För att knyta an till teorierna om effektiva och slumpmässiga marknader är volatilitet enligt detta 

perspektiv en orsak av att ny information når marknaden, vilket i sin tur påverkar synen på 

framtida avkastningsutveckling (Hull, 2014, 2015). Campbell m. fl. (2001) redogör bland annat för 

att det utifrån en modell som förutsätter att rationella bubblor existerar på marknaden, endast är 
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förändringar avseende framtida avkastningars varians, alternativt förändrad varians avseende 

räntan som kan anses förklara ökad grad av volatilitet. Dessa teorier om effektiva marknader 

förutsätter att räntan är en oföränderlig konstant, vilket inte är att anse som riktigt sanningsenligt. 

 

Nu när det redogjorts för vad som i grunden är avgörande för volatiliteten avseende tillgångspriser 

anser vi det lämpligt att föra diskussionen vidare genom leda in den ett av de ämnesområden som 

fångat författarnas intresse, och som till stor del utgör grunden till uppkomsten av denna studie. 

Nämligen hur förhållandet och relationen mellan volatilitet och avkastning kan tänkas se ut. 

3.7.2 Vilket är sambandet mellan volatilitet och avkastning? 

Enligt den generellt accepterade portföljteorin är sambandet mellan volatilitet, eller risk, och 

avkastning, ett positivt sådant. Av detta följer då att för att kunna uppnå en högre avkastningsnivå, 

är du också tvungen att ta dig an och acceptera en högre grad av risk i dina investeringar, och vice 

versa. Detta antagande utgör en av hörnpelarna inom den moderna portföljteorin, vilket vi tidigare 

pratat om. Det är tyvärr inte riktigt så enkelt. Om du som investerare förväntar dig att alltid kunna 

uppnå högre avkastningsnivåer genom enbart ett ökat risktagande, är sannolikheten för besvikelse 

stor. Ett alternativ är att ha ett perspektiv, som vi i ovanstående avsnitt också vidrört, där högre 

grad av risktagande istället anses öka chanserna till att uppnå en hög avkastning. Det finns dock 

två sidor av myntet, risken för ökade förluster ökar även de i takt med ökad risknivå bland de ägda 

tillgångarna. Det ligger nämligen i sakens natur gällande högriskabla investeringar. Om dessa gav 

dig som investerare en garanterat högre avkastning går de per se inte att anse som hög risk. Vi 

utgår här från att risk förstås som den osäkerhet avhängig utfallet av en investering. 

 

I ett av de ovanstående avsnitten redogörs för att den osäkerhet som råder på marknaden och bland 

dess aktörer, också återspeglar sig i prisrörelserna. Högre grad av osäkerhet gällande framtida 

förväntningar orsakar större prisrörelser, och därmed också ökad volatilitet. Enligt teorin ska då 

detta kompenseras genom högre avkastningsnivåer.  Det finns dock vissa tecken på att de 

finansiella marknadernas påstådda effektivitet inte alla gånger klarar av detta. Antalet studier där 

dessa antaganden kommit att testas empiriskt har därför ökat i allt högre grad. Resultat från dessa 

tyder på att det positiva sambandet mellan avkastning och risk, som tidigare ansetts vara ett så 

självklart samband, i själva verket inte är det i alla tänkbara sammanhang. De empiriska tester som 

genomförts har omfattat en mängd olika finansiella tillgångar, och även antalet marknader som 

testats är stort. Resultaten är överlag liknande varandra och de effekter och tendenser som hittats 

har utmynnat i ett fenomen som av vissa forskar till och med kommit att kallas för den största 

anomalin som hittills kunnat konstateras existera inom finansområdet (Ang, 2014). Det är denna 
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anomali som huvudsakligen kommer utgöra grunden till denna uppsats, varför denna anomali även 

tillägnas ett eget kapitel i en senare del av vår teoretiska referensram. Några av de som testat detta 

samband, och funnit tillräckliga belägg för att kritisera det och motivera till ytterligare tester och 

utvärderingar är Black, Jensen och Scholes (1972), Haugen och Heins (1975) och Fama och 

French (1992). Denna forskning kan översiktligt sammanfattas på så vis att den på lite olika sätt 

relaterar det estimerade risk och avkastningsförhållandet enligt CAPM till det faktiska och 

uppmätta förhållandet i marknaden. Resultaten visar att detta förhållande är flackare än vad CAPM 

gör gällande, vilket påvisar att modellen inte alltid är så användbar. Annan, något modernare, 

forskning där liknande resultat presenterats och där förhållandet i vissa fall till och med 

konstaterats vara negativt och inverterat har lagts fram av Blitz och van Vliet (2007) och Baker, 

Bradley och Wurgler (2011). 

 

Relationen mellan avkastning och volatilitet, eller risk om man så vill, är ett starkt sådant. Utifrån 

ovanstående avsnitt kan frågan ställas om detta verkligen är ett positivt sådant, eller om det rent av 

är negativt, det vill säga inverterat i förhållande till tidigare uppfattningar som följer av den 

moderna portföljteorin och CAPM. Detta redogör exempelvis Ang m. fl. (2006; 2009) och Kang 

(2012) för. Överskådligt anses volatiliteten för finansiella tillgångar sjunka i takt med att 

marknadens tendenser till att stiga och utvecklas positivt ökar. Detta förhållande blir därmed 

omvänt när marknadsutvecklingen överlag tenderar att bli sämre, då ökar istället graden av 

volatilitet. Ökad volatilitet ökar genom detta graden av risk, samtidigt som avkastningen blir sämre 

till följd av den negativa marknadsutvecklingen. Då risken för en tillgång, mätt genom volatilitet, 

anses beskriva spridningen och variationen för avkastningen runt dess genomsnitt, blir 

konsekvensen att den aggregerade avkastningsnivån avtar i takt med att spridningen runt 

genomsnittet blir större. I tider av allmän börsnedgång konstateras att även volatiliteten ökar, både 

för marknaden som helhet och för enskilda tillgångar.  

 

Under perioder av generellt sett sämre marknadsutveckling, ökar även tveksamheten och 

oroligheten bland investerarkollektivet, vilket kan utlösa ett visst irrationellt beteende bland dem. 

Många investerare ser att svängningarna i deras portföljutveckling ökar och att deras samlade 

kapitalvärde varierar en del under dessa tider. För att slippa oroa sig kan det hända att en del därför 

snabbt säljer av stora delar av sina kapitaltillgångar för att säkra de vinster som eventuellt kan 

plockas hem innan kapitalutvecklingen börjar visa röda siffror. När detta sker bland stora grupper 

av investerare kan utvecklingen gå fort och säljtrycket på finansmarknaden ökar och driver 

tillgångspriserna nedåt, vilket då resulterar i ännu sämre avkastning. Av detta kan det förstås att en 

del förklaringar och orsaker till att högre volatilitet kan resultera i sämre avkastning har att göra 
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med investerares kognitiva beteende och irrationella agerande. Många studier där fenomenet 

försökt förklaras härleds därför till behavioral finance-området. Några av dessa är bland annat 

Blitz och van Vliet (2007), Baker, Bradley och Wurgler (2011), och García-Feojóo, Li och 

Sullivan (2013) och Bhootra och Hur (2014). 

 

Förutom investerarkollektivets kognitiva beteende och stundtals irrationella agerande, finns en del 

andra tänkbara förklaringar till vad som påverkar volatiliteten, och att ökad sådan genererar lägre 

avkastning över tid. Vi återkommer till och utvecklar dessa tänkbara förklaringar i en senare del av 

denna referensram. Att finna en fullständig förklaring genom användande av mer traditionella 

finansiella modeller och teorier har dock inte varit möjligt hittills. Vissa tänkbara förklaringar 

kring varför utnyttjande av låg volatilitet och låg risk ger bättre avkastningsresultat över tid, har 

dock kunnat hittas.  En del av dessa kan anses vara ekonomiska förklaringsansatser, medan de 

andra anses vara av mer kognitiv och beteendemässig karaktär. Eftersom vi i denna studie inte 

avser förklara varför högre risk och volatilitet tenderar att leda till lägre avkastning, och vice versa, 

utan endast vill testa om så är fallet även på den svenska aktiemarknaden, kommer vi därför inte 

heller utveckla detta resonemang ytterligare just här. 

3.8 Anomalier på de finansiella marknaderna 
Inom vetenskapen uppkommer en så kallad anomali när empiriska resultat och konstaterad fakta 

visar på skillnader jämfört med ett sedan tidigare etablerat paradigm. En anomali är därmed 

motsägande eller oförenlig med tidigare allmänt accepterade teorier, beskrivningar och 

uppfattningar om hur saker och ting fungerar (Schwert, 2003). Inom det finansiella ämnesområdet 

uppstår det nya anomalier lite då och då, men en del blir mer uppmärksammade än andra. Schwert 

(2003) menar att en finansiell anomali uppkommer när ny fakta tas fram och där de empiriska 

resultaten motsäger de redan etablerade teorierna om hur en finansiell tillgång och marknad 

uppträder. Att nya anomalier utvecklas förklaras främst av två orsaker. Endera beror det på att 

marknaden inte är så effektiv som teorin vill göra gällande, och att denna ineffektivitet öppnar upp 

för investerare att hitta och utnyttja möjligheter till arbitrage. Eller så beror det på att de modeller 

som utvecklats för prissättning av finansiella tillgångar, exempelvis CAPM, inte på ett korrekt vis 

återspeglar tillgångens ”sanna” värde, vilket leder till felprissättning och arbitragemöjligheter 

(Schwert, 2003). 

 

De anomalier som emellanåt uppstår uppvisar ofta mönster till att upphöra när de en gång 

upptäckts och utvärderats grundligt. Av den anledningen kan det bland annat ifrågasättas i vilken 

utsträckning investerare verkligen haft möjligheten att utnyttja chanser till arbitrage eller inte. 
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Dessa anomalier kan lika gärna visa sig vara statistiska diskrepanser, vars faktiska betydelse 

överdrivits (Schwert, 2003). De anomalier som uppvisar mönster till att upphöra kan tänkas 

förklaras av två skeenden. Antingen är det ett felaktigt urval som ligger tills grund för 

anomaliernas upptäckt och att resultaten inte kan generaliseras i tillräckligt stor utsträckning för att 

de ska anses gälla för marknaden som helhet. Alternativt kan det förklaras av investerarnas 

beteende. Att de väljer att köpa de aktier som anses undervärderade och istället väljer att sälja eller 

blanka de aktier som är övervärderade. Följden av detta blir att aktiekurserna kommer börja röra 

sig mot aktiernas ”sanna” värde och att möjligheterna till arbitrage därigenom försvinner och 

likaså anomalin (Schwert, 2003). 

3.9 Anomalin om låg volatilitet 
Om en marknad är effektiv och investerarkollektivet agerar rationellt kan en enskild investerare 

endast uppnå högre avkastning än den genomsnittliga, om investeraren samtidigt väljer att 

acceptera högre risk än den genomsnittliga risken som ges marknaden. Av detta följer därför att 

mer riskfyllda aktier har potential till högre avkastning, samtidigt som mer säkra eller ”defensiva” 

aktier inte har samma möjlighet till detta. Under de normala förhållanden som redogörs för av 

teorin bör tilläggas. Det här betydelsefulla perspektivet inom finansområdet har dock fått utstå en 

hel del kritik och varit svår att försvara ur ett historiskt perspektiv. Främst gällande den 

amerikanska marknaden och dessa aktiers avkastningar. De mest frekvent använda riskmåtten 

trendar snarare åt andra hållet (Baker, Bradley & Wurgler, 2011). Detta blir med andra ord att stå i 

kontrast till den finansiella teorins mest grundläggande paradigm och principer. Historien visar att 

aktier med hög volatilitet och höga betavärden under långa perioder har underpresterat med 

avseende på avkastning i jämförelse med aktier som uppvisat låg volatilitet och låga betatal. Dessa 

resultat tenderar att återupprepa sig flertalet gånger när de omprövas på andra marknader eller 

tidsperioder, och placeras i andra kontexter. Detta i sådan utsträckning att de kan anses vara en 

existerande anomali (Ang, 2014). 

 

Den initiala forskningen på detta område presenterades under 1970-talet där Black, Jensen och 

Scholes (1972) utsatte teorin om CAPM för ett antal empiriska test. Bland annat testades 

antagandet att investerarna kan låna in och ut pengar till en riskfri ränta. Vad händer med 

prediktionen av en tillgångs värde i detta fall? De fann belägg för att konstatera att relationen 

mellan tillgångens avkastning och dess betavärde kanske inte var så stark som hittills påståtts av 

forskarna. Ifrågasättandet av CAPM som presenterades av Black, Jensen och Scholes (1972) 

följdes upp åren efter, av bland annat Haugen och Heins (1975). Deras slutsatser innehöll 
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argument för att påstå att aktier, vars varians gällande månadsvisa avkastningar varit uppvisat 

lägre, genererat högre avkastningar i genomsnitt än de mer riskfyllda alternativen. 

 

Förhållandet mellan avkastning och risk, mätt som antingen systematisk risk i form av betavärden, 

eller som total risk i form av volatilitet, har ett gemensamt förflutet som sträcker långt bak i 

historien. Denna relation har upprepade gånger visat sig vara av negativ karaktär, något som 

upptäcktes redan i slutet av 1960-talet och under tidigt 1970-tal. Några studerade detta under 

kortare perioder, exempelvis Friend och Blume (1970). De studerade hur aktieportföljer avkastat 

mellan åren 1960 till 1968 med hjälp av bland annat volatilitetsmått och betavärden i enlighet med 

CAPM, och fann då för samtliga fall att relationen mellan risk och avkastning var inverterad, och 

resultaten högst signifikanta. Haugen och Heins (1975), vars studie tidigare kort omnämnts, gjorde 

en liknande studie som Friend och Blume (1970), men studerade en längre tidsperiod som sträckte 

sig mellan 1926 till 1971. De fann tillräckligt med bevis för att påstå att de allmänt accepterade 

paradigmen och perspektiven om att det är risken för en tillgång som bidrar till dess avkastning, i 

själva verket kanske inte var så ”sanna” och korrekta som tidigare antagits. Haugen och Heins 

(1975) studie visade snarare på motsatsen, att över tid verkar portföljer innehållandes lågvolatila 

aktier, mätt genom dess månadsvis avkastning, ha förmåga att generera högre avkastningsnivåer i 

genomsnitt, än högvolatila och därmed också mer riskfyllda, tillgångar. 

 

En allt större andel empiriska bevis som bekräftar anomalins existens har kontinuerligt lagts fram 

sedan dess upptäckt för drygt 40 år sedan, och både praktiker och akademiker har intresserat sig 

för detta fenomen. Exempel på forskning där främst den amerikanska marknaden studerats har 

publicerats av Baker och Haugen (1991), Jangannathan och Ma (2003), Clarke, De Silva och 

Thorley (2006) och Baker, Bradley och Wurgler (2011). Liknande resultat för den globala 

markanden har publicerats av bland annat Blitz och van Vliet (2007), Carvalho, Lu och Moulin 

(2012) och Baker och Haugen (2012). 

 

Merparten av de anomalier som genom åren kunnat konstateras kan sammanfattas på så sätt att de 

genom dessa är möjligt att hitta olika avkastningsnivåer, men till liknande riskexponering. 

Exempel på detta är momentum- och värdestrategier, vilka utvecklats från tidigare upptäckta 

anomalier. Dessa strategier tenderar att generera avkastning utifrån skillnader från olika sektorer, 

inte genom skillnader i risktagande. Just denna lågriskanomali har en annan karaktäristika. 

Nyttjande av denna anomalis egenskaper innebär i motsats till de nyss nämnda, bland annat 

investeringar i sådana aktier som har liknande långsiktiga avkastningsnivåer, men med skillnader i 

riskexponering. För professionella och institutionella investerare som ofta jämför sig gentemot 
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breda marknadsindex blir det därför svårmotiverat att använda en liknande strategi eftersom den i 

sig inte bidrar till ytterligare avkastning, utan endast genererar högre tracking error för exempelvis 

fondens utveckling jämfört med dess benchmark (Ang, 2014). Utifrån detta går det därför att förstå 

att även om mer irrationella investerare på något vis finner värde i högriskabla aktier och helt och 

hållet bortser från lågriskalternativen, är denna möjlighet väldigt svår att utnyttja för de 

professionella aktörerna till följd av deras begränsningar i att ha för stor tracking error (Ang, 

2014). 

 

För att även i detta avsnitt återkoppla till en av studierna på detta område som presenterades i 

uppsatsen andra kapitel, väljer vi att presentera några av de faktiska resultat som uppvisades i 

studien av Baker, Bradley och Wurgler (2011). Deras resultat visar, utan hänsyn till 

transaktionskostnader och skatter, att en (1) dollar som investerades i portföljen med lägst 

volatilitet i inledningen av 1968, vid testperiodens slut 2008 hade ökat till 59,55 USD i nominella 

termer. I reala termer har samma portfölj uppnått en avkastning på 10,12 USD då inflationen under 

hela perioden urholkat 1968 års dollarvärde till 17 cent. Om dessa resultat jämförs med de från den 

portfölj innehållandes aktier med högst volatilitet har denna portfölj givit en negativ avkastning, då 

en (1) dollar 1968 förvandlats till enbart 58 cent vid utgången av 2008. Inflationsjusterat var 

resultatet lägre än 10 cent vilket därmed givit investeraren en 90 procentig nedgång. Därmed 

skulle en investerare som under de senaste 40 åren offensivt investerat i högriskbolag ha skapat sig 

en närmast total förlust (Baker, Bradley & Wurgler, 2011). I samma studie testas även portföljer 

innehållandes aktier med låga betavärden på ett liknande sätt. Dessa portföljer växte från en (1) 

dollar till 60,46 USD (10,28 USD inflationsjusterat), och de med högst betavärde till 3,77 USD 

(64 cent i reala termer). Dessa forskare kommer genom sin studie fram till att resultaten främst kan 

härledas till det som kallas behavioural finance, att det i grunden är investerarnas beteende som 

orsakar uppkomsten av denna anomali (Baker, Bradley & Wurgler, 2011). 

 

Även Hsu och Li (2013) har studerat investeringar i tillgångar med låg volatilitet och i likhet med 

Baker, Bradley och Wurgler (2011) kommer de fram till att denna strategi överpresterar 

marknaden trots att det enligt finansiell teori inte bör vara möjligt. Vad är det då som gör denna 

investeringsstrategi speciell? Av namnet på strategin framgår det att du som investerare placerar 

dina medel i sådana aktier som uppvisar förhållandevis lågvolatila avkastningsmönster. Men i 

motsats till vad de etablerade teorierna om förhållandet mellan avkastning och risk talar om, 

tenderar de lågvolatila tillgångarna att överavkasta deras mer riskfyllda jämlikar och för detta finns 

starka empiriska bevis (Hsu & Li, 2013).  Forskarna konstaterar att strategier som innebär 

investeringar i lågvolatila tillgångar under de senaste åren har rönt ökat intresse bland investerarna. 
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Studeras de renodlade strategierna uppmärksammas det att portföljer med exponering mot låg 

volatilitet ger investeraren en bättre och mer optimal relation mellan avkastning och risk, i 

jämförelse med mer traditionellt marknadsviktade investeringsstrategier.  

 

Av denna anledning går det att se strategier inkluderande just låg volatilitet som så kallad 

faktorinvestering, dock med förbehåll att den minskade risken till stor del beror på ökningen i 

tracking error gentemot de mer vanligt förekommande jämförelseindexen. Strategin kan även ses 

som ett effektivt sätt att diversifiera sin exponering mot riskfaktorer, så som systematisk eller 

idiosynkratisk risk. Om investerare väljer att minska sin exponering mot marknadsrisk genom att 

aktivt välja att inte försöka följa marknadens utveckling, kan mer kapital och likvida medel istället 

placeras i sådana faktorer som förslagsvis värde eller låg volatilitet, vilka över tid visat sig kunna 

ge tilltalande riskpremier. Avslutningsvis, och för att återkoppla till några av de mer frekvent 

förekommande teorierna inom det finansiella området, bidrar dessa lågvolatila strategier till ökade 

diversifieringsmöjligheter och därigenom en förbättrad effektiv front av portföljkombinationer 

(Hsu & Li, 2013). 

3.10 Tänkbara förklaringar till existensen av anomalin om låg volatilitet 
Trots att denna anomali studerats otaliga gånger sen dess upptäckt för drygt 40 år sedan har dess 

existens ännu inte kunnat förklaras fullt ut. Anomalin anses dock bland annat vara konsekvensen 

av några generella och övergripande orsaker. För det första beror det på att volatiliteten för en 

tillgång har en negativ relation till dess framtida avkastning. För det andra att historiskt uppvisade 

betavärden även de har en negativ relation till tillgångars framtida avkastning. För det tredje, att 

portföljer vars varians minimerats (minimum variance portfolios), tenderar att prestera bättre än 

den övergripande marknaden, en effekt som beror på de två förstnämnda orsakerna. Detta är något 

som studerats av exempelvis Baker och Haugen (1991), Jagannathan och Ma (2003) samt Clarke, 

de Silva och Thorley (2006). Ang (2014) redogör dock sammanfattat för några mer djupgående 

förklaringsförsök som fått stöd genom åren, och anser att dessa tillsammans verkar utgöra en 

någorlunda sann existensförklaring, men att det ännu inte finns någon generell och övergripande 

förklaring som utvecklats till fullo riktigt än. 

3.10.1 Data Mining 
Ang (2014) redogör för att en del kritik riktats mot en studie han själv tidigare deltagit i, nämligen 

Ang, Hodrick, Xing och Zhang (2006). Det påstås att resultaten från denna studie i viss 

utsträckning är känsliga mot förändringar avseende studiens förutsättningar och antaganden, så 

som portföljvikter och effekter till följd av dålig likviditet i tillgångarna som inkluderas. De 

uppvisande resultaten kan därmed visa på inslag av ”data mining”. Detta innebär att den 
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information som utvinns ur insamlade dataobservationer och vad som kan genereras av dem, i viss 

mån påverkats alltför mycket av forskarna, vilket resulterar i en något vinklad empiri. Denna kritik 

har framförts av exempelvis Han och Lesmond (2011). Ang (2014) menar trots detta att anomalin 

om låg risk är förhållandevis stabil med robusta resultat från flertalet prövningar. I artikeln av Ang 

m.fl. (2006) diskuteras och motiveras det att den idiosynkratiska risken, det vill säga den unika och 

diversifierbara risken, är ett fenomen som kännetecknar alla aktier på marknaden, och är därför 

inte något som orsakas av snedvridna metoder och antaganden inom forskningen. Ett gott 

argument som talar emot effekter som påvisats på grund av data mining är att anomalin som sådan 

hittats även i flertalet andra sammanhang där andra forskningsmetoder använts. Anomalin om låg 

risk och volatilitet har därför en genomträngande och bestående effekt, vilket bevisats av flera 

forskare (Ang, 2014). 

 

Att de empiriska resultaten inte beror på så kallad data mining kan enligt Ang (2014) förklaras av 

studier som funnit liknande resultat och att effekten av att äga lågriskaktier är robust under 

perioder av både låg- och högkonjunktur, och under tider av både volatil och stabil utveckling på 

marknaderna, vilket redogörs för av Ang m.fl. (2006). Effekten påvisas även på flera 

internationella finansmarknader utöver den amerikanska (Ang, Hodrick, Xing, & Zhang, 2009). 

Lågriskaktier visar sig även generera högre riskjusterad avkastning, mätt genom Sharpekvoten än 

mer riskabla aktier. Detta gäller dock inte enbart amerikanska aktier, utan Frazzini och Pedersen 

(2014) påvisar att högre Sharpekvoter även genereras för bland annat internationella aktier, 

statsobligationer, företagsobligationer och valutor. Fenomenet gällande högre avkastning till lägre 

risk, verkar existera även på options- och råvarumarknaderna, vilket konstateras av Cao och Han 

(2013) och Blitz, Groot och Wilma (2014). 

3.10.2 Preferenser 
En annan förklaring till anomalins uppkomst kan vara att många investerare tenderar att vara 

överviktade mot så kallade högriskaktier med hög uppvisad volatilitet och med höga betatal 

relativt marknaden. Kurserna för dessa slags aktier drivs uppåt då investerarna köpslår om dem på 

grund av de lockande avkastningsnivåerna. Kurserna trycks på grund av detta upp till sådana 

nivåer att avkastningen minskar i allt större utsträckning. I motsats till preferenserna för 

högriskaktier tenderar investerare att bortse från och undvika investeringar i mer defensiva aktier, 

som kännetecknas av just låg volatilitet och låga betavärden. Kurserna på dessa defensiva aktier 

drivs nedåt och avkastningsmöjligheterna ökar då allt mer för dessa aktier. Dessa 

förhoppningsinspirerade investeringar i högriskaktier skulle därför kunna utgöra en förklaring till 

att anomalin om låg volatilitet existerar. Denna förklaring är något som studerats och 

argumenterats för av bland annat Bali, Cakici och Whitelaw (2011) samt Ilmanen (2012). En mer 
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behavioral finance-inriktad, men ändå liknande förklaringsansats till anomalin gör gällande att 

orationella investerare ser på mer högvolatila tillgångar som rena lotterier. I denna kontext bör 

därmed investerare också acceptera en något lägre förväntad avkastning eftersom de väljer att 

betala en slags premie för att spekulera i aktier med högre volatilitet och även fast den större 

uppsidan för dessa inte garanteras. Exempelvis Baker, Bradley och Wurgler (2011) redogör för 

detta tankesätt. 

 

Att olika investerare har olika åsikter om vilka tillgångars som föredras framför andra 

(heterogeneous preferences), i kombination med begränsade möjligheter till att gå kort vissa 

tillgångar, verkar kunna förklara en del av anomalins existens. Hong och Sraer (2013) påvisar 

detta i en studie som redogör för att CAPM verkar hålla under förutsättningar att graden av delade 

meningar bland investerarna är låg, samt att alla investerare har en positiv marknadssyn och endast 

intar långa positioner (long-only positions) på denna. När graden av meningsskiljaktigheter är hög 

kommer en del investerare dock vilja gå kort delar av marknaden och blanka vissa tillgångar, 

vilket de har begränsade möjligheter till att göra. Det kan då istället leda till att aktier med hög 

volatilitet och höga betavärden övervärderas. Blir graden av delade åsikter inom 

investerakollektivet allt för hög kommer detta därför få till följd att förhållandet mellan avkastning 

och risk för en del tillgångar att blir negativt (Hong & Sraer, 2013).  

3.10.3 Benchmark- och agentproblematik 
Många professionella investerare och kapitalförvaltare har svaga möjligheter att utnyttja 

existensen av denna anomali. Dessa har ofta en förvaltningsmodell vars performance relateras till 

någon form av benchmark eller referensindex, vilka till sin natur ofta är marknadsviktade. Det är 

precis detta som anses utgöra en av grundorsakerna till lågriskanomalin existens, nämligen 

utnyttjandet av och förhållandet till dessa marknadsviktade referensobjekt. Professionella och 

institutionella kapitalförvaltare följer ofta sådana regelverk och placeringsramar som gör det 

omöjligt för dem att avvika för mycket från sitt jämförelseindex. Dessa får med andra ord inte 

uppnå för stort tracking error i sin förvaltning. De begränsade möjligheterna till högre nivåer av 

tracking error omöjliggör användandet av lågriskstrategier utvecklade kring denna anomali, på 

grund av den höga diskrepansen gentemot marknadsvärdeviktade proxys för marknaden, och som 

blir en konsekvens av att dessa förvaltares prestation inte får avvika för mycket från det 

benchmark som kopplats till förvaltningen. En tänkbar anledning till detta är att professionella 

förvaltare tar betalt i form av högre förvaltningsavgifter av de individer som valt att anlita dem för 

mer aktiv kapitalförvaltning. Alternativet för dessa individer än att enbart välja investera i 

marknaden, i form av exempelvis rena indexprodukter, för att uppnå en viss avkastningsnivå på ett 

förhållandevis billigt sätt. De förvaltare som tar betalt av sina kunder för att överprestera gentemot 
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marknaden, kan på grund av detta inte riskera att prestera sämre än marknaden, eftersom kunderna 

då betalat för en produkt de inte fått levererad. Följden blir att dessa förvaltare mer eller mindre 

blir tvungna att också äga en del av marknaden, för att därigenom åtminstone kunna uppnå 

liknande avkastningsnivåer som denna. Konsekvensen blir att förvaltarna genom detta inte ges 

fullt utrymme till att helt och hållet implementera de aktiva strategierna på ett fullskaligt sätt, då de 

samtidigt måste förhålla sig till de regelverk och placeringsdirektiv som upprättats för att den 

genererade avkastningen inte ska riskera att avvika alltför negativt i relation till marknadens 

avkastning. Således blir de professionella förvaltarna till viss del begränsade i sitt arbete, vilket gör 

att arbitragemöjligheter och avkastningsmaximering som identifieras, inte vid alla tillfällen kan 

utnyttjas. Anomalin om låg volatilitet är just ett exempel på en strategi som inte kan utnyttjas fullt 

ut av de professionella förvaltarna eftersom den riskerar att avvika för mycket i förhållande till 

vanliga benchmark och andra förhållningsobjekt som följer av upprättade riktlinjer och 

placeringsramar. En lösning på detta problem kan naturligtvis vara att ändra det benchmark mot 

vilket prestationen jämförs till ett mer flexibelt och passande sådant. För många institutionella 

investerare är detta dock ett alltför omfattande arbete till följd av de många regleringar och 

ramverk som finns för att styra deras arbete (Ang, 2014). Även Baker, Bradley och Wurgler 

(2011) samt Brennan, Cheng och Li (2012) redogör för liknande förklaringsförsök där 

ovanstående agentproblematik och de komplikationer delegering av investeringsbeslut för med sig 

diskuteras. 

3.10.4 Begränsade möjligheter till hävstång 
Ett stor antal investerare har inte möjlighet att ta så stor risk som de önskar, de sägs vara leverage 

constrained. Det vill säga att de har begränsade möjligheter att belåna sig för att utnyttja och 

uppnå hävstångseffekter. En del investerare vill inte heller belåna sig, även om det har möjlighet. 

På grund av de begränsade möjligheterna till kreditutnyttjande eller aversion mot detta, är det 

istället många av dessa som väljer att äga sådana aktieslag där denna hävstångseffekt är 

inkluderad. Exempel på sådana aktier är de med hög uppvisad volatilitet eller höga betavärden. 

Köpsidan för dessa typer av aktier trycker därmed aktiekurserna uppåt till sådana nivåer där 

överprissättningen till slut genererar låga avkastningsnivåer för dessa aktier, ett faktum flertalet 

forskare konstaterat empiriskt (Ang, 2014). Bland annat Black m.fl. (1972) och Frazzini och 

Pedersen (2014) har även de diskuterat kring ovanstående som en möjlig förklaring till anomalins 

existens. 

 

Denna typ av förklaring bidrar dock inte till något ytterligare klargörande varför just de lågvolatila 

aktierna, och aktierna med låga betatal tenderar att ständigt felprissättas och undervärderas av 

marknaden, och genom detta ha ökade möjligheter till överprestation mot densamma. Det förklarar 
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enbart varför högriskaktier tenderar att övervärderas. Därför kan dessa tillgångars överprestation 

gentemot den så kallade marknadsportföljen inte heller anses förklaras utifrån detta. En slutsats 

som däremot kan dras är att de begränsade möjligheterna till belåning och dess effekter på 

högvolatila aktiers kursrörelser, bidrar till att tillgångar innehållandes låg risk, mätt som beta eller 

volatilitet, lyckas generera positiva alfavärden (Ang, 2014). 

 

Omfattande jämförelser har gjorts gällande flertalet av de möjliga förklaringarna till anomalins 

existens (Hou & Loh, 2016). Något som även framgår av ovanstående redogörelse. Förklaringarna 

kan i grova drag sammanfattas till tre områden vilka anses vara lotteripreferenser eller 

lotterieffekten, olika former av motstånd eller friktion i finansmarknaden, inklusive illikviditet för 

vissa tillgångar, som hämmar utvecklingen för vissa tillgångsslag samt i en grupp kallad ”Övrigt” 

där faktorer och variabler så som blankningsbegränsningar, finansieringssvårigheter och osäkerhet 

ingår bland många andra. Det redogörs för att när generella ansatser till förklaring studeras i 

enskildhet lyckas dessa bara förklara ungefär en tiondel av volatilitetsanomalin. Studeras flertalet 

förklaringsansatser som en hel grupp är det i första hand lotterieffekten och investerares 

preferenser för detta som verkar betyda mest.  

 

Utöver dessa fyra huvudsakliga förklaringsområden är det även tänkbart att andra förklaringar, 

sådana som hittills utelämnats bland forskning och existerade teorier, har möjliggjort de abnorma 

avkastningarna för just lågvolatilitetsinriktade strategier. En sådan förklaring kan exempelvis vara 

inneslutande handelsmönster som går emot själva prisrörelserna för en aktie, i likhet med andra 

viktningsstrategier som inte baserar sig på själva tillgångspriset (Hsu & Li, 2013). Oavsett 

anledning, har dessa skilda förklaringsförsök en gemensam nämnare. Nämligen att samtliga av 

dem till synes verkar konstatera faktumet att prestationsövertaget gällande lågvolatila aktier är 

robust och svårt att bortse från, även om det ännu inte riktigt kan förklaras fullständigt (Hsu & Li, 

2013). 

3.11 Utvärdering av tillgångsportföljer 

Det mest intressanta för den enskilda investeraren när det gäller hur bra eller dåligt en 

tillgångsportfölj presterat under en tidsperiod är kanske den avkastning som verkligen genererats. 

Avkastningen under perioden ger dig som investerare en bild av hur dina tillgångar faktiskt 

utvecklats eller inte. Har du mer eller mindre tillgångar nu än vid periodens början? (Oxenstierna, 

2015). Även om absolut avkastning handlar om den totala avkastningen som uppnåtts, brukar 

finansbranschen inte vanligtvis studera avkastningen i en isolerad och avskild kontext, utan ofta 

relatera denna till något referensobjekt. Hur stor risk har investeraren exponerat sig för, för att 
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uppnå denna avkastning? För att besvara denna fråga krävs någon form av mått eller indikator där 

den genererade avkastningen ställs i relation till den risknivå portföljen håller. Det finns ett antal 

mått och indikatorer för detta ändamål, men gemensamt för dessa är att de ger någon form av 

insikt i portföljens riskjusterade avkastning. Således är det portföljens relativavkastning som oftast 

är i fokus. Det absolut vanligaste jämförelseobjektet som används är något av alla de 

marknadsindex som finns. Genom denna jämförelse studeras en portföljs relativa avkastning i 

förhållande till hur det valda marknadsindexet utvecklats (Oxenstierna, 2015). 

 

Något mer som är intressant än den faktiska avkastningen är att studera en portföljs riskjusterade 

avkastning. Genom detta tas hänsyn till förhållandet mellan avkastning och risk för en 

tillgångsportfölj (Berk & DeMarzo, 2014). Vid beräkning av total- och genomsnittlig avkastning 

för en portfölj tas vanligtvis inte någon hänsyn till den risk portföljen i fråga innehåller. Under 

åren har olika metoder för att utvärdera avkastning i förhållande till risk utvecklats. De vanligaste 

måtten för riskjusterad avkastning är Sharpekvoten, informationskvoten, Jensens alfa och 

Treynorindex (Gavelin & Sjöberg, 2012). De riskjusteringsmått som används i denna uppsats 

redogörs för i avsnitten nedan. 

3.11.1 Sharpekvoten 

Ett av de mer erkända och frekvent använda måtten för att ställa en specifik tillgångs eller en 

portföljs absoluta avkastning i förhållande till dess risk är Sharpekvoten. Detta mått beräknar den 

riskjusterade avkastningen och utvecklades under 1960-talet av William F. Sharpe. Måttet som 

över tid blivit uppkallat efter dess skapare, benämndes av Sharpe själv från början som ”Reward-

to-Variability Ratio” (Sharpe, 1966). Detta riskjusteringsmått ger en bild av hur väl avkastningen 

kompenserar investeraren för den risk som tagits. Om måttet används för att jämföra två tillgångar 

eller en tillgång mot ett marknadsindex, är det objekt som uppvisar högst Sharpekvot som 

genererar den bästa relationen mellan avkastning och risk.  

 

Det övergripande målet med beräkning av Sharpekvoten är därmed att uppnå så hög riskjusterad 

avkastning som möjligt. Måttet i sig ger investeraren en insikt i hur många procents avkastning 

som uppnåtts för varje procentenhet risk portföljen har. För att koppla an detta till det tidigare 

avsnittet om den moderna portföljteorin, ursprungligen framtagen och utvecklad av bland annat 

Markowitz, bör en rationellt agerande investerare sträva efter så hög riskjusterad avkastning som 

möjligt (Sharpe, 1966; Berk & DeMarzo, 2014; Oxenstierna, 2015).  

 

 



	 56	

Formel för Sharpekvoten: 

 

Sharpekvot: ( RP - Rf  ) / 01  

 

RP = Portföljens avkastning 

Rf = Riskfri ränta 

( RP – Rf ) = Portföljens överavkastning i förhållande till riskfri ränta (excess return) 

01 = Standardavvikelse för portföljens avkastning 

 

I täljaren är det portföljens riskpremie som används. Det vill säga portföljens avkastning utöver 

den riskfria räntan. Den riskfria räntan betraktas vanligtvis som räntan för en tremånaders 

statsskuldsväxel. I nämnaren används den årsnormerade standardavvikelsen för portföljens 

avkastning. Kvoten som ges av denna beräkning benämns alltså Sharpekvot. Vad som är en hög 

Sharpekvot eller inte är svårt att avgöra, men kort om detta kan sägas att ju högre Sharpekvot desto 

bättre eftersom investeraren då får ”mer betalt” för varje procent risk som tas. Generellt går det att 

påstå att en portfölj som genererar en Sharpekvot som uppgår till ett (1) eller mer, lyckats ge 

investeraren en hyggligt bra riskjusterad avkastning (Berk & DeMarzo, 2014; Oxenstierna, 2015). 

 

Om Sharpekvoten visar sig vara negativ för en tillgångsportfölj är detta en indikation på att 

portföljens risknivå varit för hög sett till den avkastning som genererats. Implikationen av detta 

blir då att en annan portfölj där riskexponeringen varit mindre hade givit en bättre avkastning än 

den för portföljen i fråga (Oxenstierna, 2015). Sharpekvoten är lämplig att använda för sådana 

portföljer och tillgångar som ger exponering mot samma marknad. Således är måttet inte lämpligt 

för en jämförelse mellan en svensk och en global tillgångsportfölj, men desto bättre för en 

jämförelse mellan två svenska tillgångsportföljer. Måttet är vidare endast lämpligt för jämförelse 

av portföljer av samma typ. Därmed sagt att en ren aktieportfölj bör jämföras med en annan 

renodlad aktieportfölj för att ge en rättvisande bild av den riskjusterade avkastningen (Berk & 

DeMarzo, 2014; Oxenstierna, 2015). 

3.11.2 Överavkastning och Jensens alfa 

Ett riskjusteringsmått som har större anknytning till teorierna om CAPM än exempelvis 

Sharpekvoten, är Jensens alfa. Detta mått utvecklades av Michael C. Jensen under 1960-talet. 

Måttet utvecklades i första hand som ett sätt att utvärdera aktiefonder och dess förvaltares 

prestation. Jensens teori utgår ifrån det generella antagandet om effektiva marknader och portföljer 

och att de tillgångar som är mer riskfyllda också ska ge en högre förväntad avkastning givet dess 
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risknivå, jämfört med en mindre riskfylld tillgång. Visar det sig att en tillgång eller portföljs 

avkastning är högre än dess riskjusterade avkastning utifrån CAPM, kan denna tillgång eller 

portfölj sägas generera överavkastning eller positivt alfa. Som känt sedan tidigare är det denna jakt 

efter alfa och överavkastning som anses vara det huvudsakliga målet med all förvaltning av 

tillgångar, särskilt inom de mer aktiva strategierna. Jensens alfa kan sägas vara en variant av det 

alfa det i dagligt tal pratas om inom finansbranschen. Men överavkastning, benämnd som alfa 

baserar sig på ett marknadsindex medan Jensens alfa baserar sig på ett mer teoretiskt 

prestationsindex (Jensen, 1968; Berk & DeMarzo, 2014). 

 

Detta riskjusteringsmått utnyttjar, till skillnad från Sharpekvoten istället för tillgångens totala risk, 

endast dess marknadsrisk. Därmed är det tillgångens betavärde som ingår i beräkningsformeln för 

detta mått. Formeln som sådan utgörs delvis av formeln för CAPM eftersom denna modell 

teoretiskt prissätter en tillgång genom statistisk metod. Genom detta predikteras den riskjusterade 

avkastningen för tillgången i fråga. Beräkning av Jensens alfa för en tillgång eller portfölj ställer 

dess faktiska avkastning i relation till vad den borde ha varit givet CAPM och det betavärde 

portföljen haft under den studerade perioden. En implikation av teorin runt CAPM är att det inte 

existerar något alfa eftersom tillgången är korrekt prissatt enligt de antaganden som följer av 

modellen. Avkastningen för en tillgång beräknad genom CAPM anses riskjusterad givet 

tillgångens betavärde, till följd av att detta mått ger en fingervisning om tillgångens relativa risk i 

förhållande till marknaden som helhet (Gavelin & Sjöberg, 2012; Berk & DeMarzo, 2014). 

 

För att ha möjlighet att beräkna Jensens alfa krävs tillgång till följande faktorer: 

- Tillgångens eller portföljens faktiska avkastning under en given period. 

- Den övergripande marknadens faktiska avkastning under samma givna period. 

- Den riskfria avkastningen under perioden. 

- Samt det betavärde tillgången eller portföljen uppvisat under den period som studeras. 

Utifrån detta kan sedan formeln för Jensens alfa konstrueras. 
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Formel för Jensens alfa: 

 

2 = 	"1 − "& +	(1 ∗ "+,- −	"& +	31 

 

RP = Portföljens avkastning 

Rf = Riskfri ränta 

(1 = Betavärde för portföljen 

RMkt = Marknadens avkastning 

31 = Ekvationens felterm, antar värdet noll (0) vid praktisk implementering av ekvationen 

 

Måttet i sig används för att utvärdera huruvida en specifik tillgång eller tillgångsportfölj lyckats 

generera faktisk överavkastning eller inte, i relation till hur den förväntade avkastningen bör vara 

enligt CAPM. Jensens alfa är som sagt liknande det vanliga alfa som ibland omnämns. Den 

tydligaste skillnaden dessa mått emellan är att Jensens alfa grundar sig i prestationen från ett 

teoretiskt index, till skillnad från ett faktiskt marknadsindex. Om beräkningen av ovanstående mått 

visar sig resultera i ett alfavärde som är positivt kan, enligt teorin om Jensens alfa, detta innebära 

att en investerare har lyckats hitta undervärderade tillgångar som visat sig generera 

överavkastning, eller alfa (Gavelin & Sjöberg, 2012). 
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4. Studiens metod och praktiska genomförande 
Följande avsnitt inleds med en överläggning gällande författarnas val av studiens strategi, ansats och design för det 

valda problemområdet. Avsikten med detta är att ge läsaren insikt i och förståelse för det perspektiv vi utgår ifrån i 

studien, samt på vilket sätt vi influerats av tidigare teori när den forskningsmetod vi använder oss av beskrivs. Efter de 

inledande, mer teoretiska metodavsnitten, följer sedan en utförlig redogörelse för hur studiens praktiska 

genomförande gått till. Kapitlet avslutas sedan med en metodreflektion där vissa metodval och antaganden behandlas 

och diskuteras. 

 

Tanken med denna uppsats är att i en svensk kontext konstruera och utvärdera portföljer utifrån 

den valda förvaltningsstrategin. Författarnas intresse ligger i att studera dessa portföljer historiska 

avkastning under den för studien avsedda testperioden. Detta för att se om denna typ av strategi är 

något som eventuellt skulle ha kunnat bidra till uppnådd överavkastning, jämfört med index som 

återspeglande hela den svenska aktiemarknadens utveckling under samma period. I studien 

jämförs inledningsvis dessa portföljers historiska avkastning med den svenska aktiemarknadens 

genomsnittliga avkastning, obetingat av de olika portföljernas exponering mot risk. När denna 

jämförelse genomförts ämnar författarna att även studera portföljernas riskjusterade avkastning i 

förhållande till varandra. Denna riskjusterade avkastning studeras genom användning av olika 

prestationsmått. 

4.1 Studiens strategi, ansats och forskningsdesign 
För studiens genomförande används en kvantitativ strategi grundad på numerisk sekundärdata i 

form av historiska aktiekurser som samlats in under perioden januari 2005 – december 2015. 

Eftersom vår studie grundar sig i stora mängder data som struktureras, granskas och analyseras 

kan en kvantitativ strategi anses vara mest lämplig utifrån vad Bryman och Bell (2013), men även 

Dahmström (2011) redogör för. Eftersom de tidigare studier vi influerats och inspirerats av 

uteslutande använder kvantitativa strategier ser vi därför heller ingen anledning att avvika från 

denna strategi i vår studie. Ett argument för detta anser vi bland annat vara att denna och liknande 

studiers kärnproblem utgår från betydande proportioner kvantitativa och numeriska 

dataobservationer, vilket får till följd att mer kvalitativa strategier anses opassande för ändamålet. 

 

De bolag vars aktiekurser har inhämtats är de som under perioden haft högst årlig omsättning i 

kronor och ören på Stockholmsbörsen, så kallad ”turnover”, per år. Anledningen till detta är att 

undvika sådan eventuell likviditetsrisk som ibland kan ställa till det vid omallokering och 

rebalansering av innehållet av de portföljer vi konstruerar. Genom att likviditetssortera de svenska 

aktierna undviker vi förhoppningsvis detta problem. När denna sortering med avseende på 

aktiernas likviditet genomförts konstrueras sedan några tillgångsportföljer i enlighet med studiens 
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valda förvaltningsstrategi. De kriterier som valts ut för portföljkonstruktion och sammansättning är 

sedan tidigare välgrundade utifrån tidigare forskning och utvecklade teorier om dessa.  Eftersom 

de strategier som testas i denna studie indirekt ifrågasätter etablerade teorier så som CAPM och 

den effektiva marknadshypotesen blir följden att även denna studie är ett test av dessa paradigm.  

 

Med stöd i ovanstående avsnitt är vår åsikt att denna studie har en deduktiv forskningsansats 

utifrån hur Bryman och Bell (2013) framställer denna typ av ansats. Bryman och Bell (2013) 

menar att den deduktiva studien sammanställer relevanta teorier och redogör för vad forskningen 

står i dagsläget. Utifrån detta ställer forskaren sedan upp hypoteser som leder till den insamling av 

data som krävs. Sedan avses dessa hypoteser utifrån dataobservationerna testas empiriskt. Genom 

de empiriska resultaten kan forskaren därefter fastställa om de ställda hypoteserna kan förkastas 

eller bekräftas. Detta tillvägagångssätt, i likhet med andra finansiella studier, kännetecknas som 

den vanligaste ansatsen för denna typ av forskning. 

 

Från detta är det möjligt att konstatera att studiens karaktär är av deduktiv art då det i första hand 

är redan existerande teori och tidigare publicerad forskning som testas och utvärderas, men i en 

annan kontext än tidigare. Detta ligger då i linje med det Bryman och Bell (2013) klassificerar som 

en deduktiv ansats. Vi avser dock i denna uppsats inte att ställa upp hypoteser i ordets rätta 

bemärkelse utan ämnar istället testa de etablerade teorierna empiriskt genom vår valda 

förvaltningsstrategi. 

4.2 Studiens praktiska genomförande 
Författarnas åsikt är att denna studie inte liknar någon tidigare genomförd studie, åtminstone inte 

där just den svenska aktiemarknaden behandlats. Däremot har denna studie i stor utsträckning 

inspirerats av ett flertal andra studier inom samma forskningsområde alternativt närbesläktade 

sådana. Andra och tidigare studier som till stor del påverkat inriktning och innehåll i denna studie 

är bland annat Fama & French, (1992, 1993, 1996), Arnott m.fl. (2005), Blitz & van Vliet (2007), 

Baker, Bradley & Wurgley (2011) och Chong & Phillips (2013). Den aktuella studien kan dock 

anses vara något mer fokuserad och koncis gällande det utvalda studieområdet. Detta eftersom vår 

studie i första hand avser testa om det går att tjäna pengar på en slags portföljstrategi baserad på 

faktorinvestering, specifikt låg volatilitet och likaviktning. 

 

Det omfattande datamaterial som används i studien har främst inhämtats från Nasdaq OMX 

Nordic:s hemsida, men även från Riksbankens webbplats. Genom dessa hemsidor tillhandahålls 

bland annat historisk information om aktiekurser, räntor, marknadsindex och annan finansiell 
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information. Det inhämtade datamaterialet har sedan sorterats, strukturerats och bearbetats i 

kalkyleringsprogrammet Microsoft Excel. 

 

Studiens genomförande och tillvägagångssätt kan sammanfattas enligt följande: 

 

- Studieperioden sträcker sig mellan januari 2006 till december 2015. Datamaterial har 

inhämtats för perioden januari 2005 till december 2015. 

- Endast bolag noterade på Stockholmsbörsen ingår i urvalet för studien. 

- De 150 bolag som uppvisat högst omsättning i SEK på börsen för respektive år ingår i 

urvalet för studien. Detta på grund av ökade möjligheter att hantera eventuell 

likviditetsrisk. 

- Respektive aktie rangordnas månadsvis efter dess uppvisade volatilitet under föregående 

kvartal, det vill säga under de förgående tre månaderna. 

- Varje månad väljs de 40 aktier med lägst uppvisad volatilitet ut för att ingå i den portfölj 

som testas. Dessa 40 aktier tilldelas sedan en lika stor andel av portföljen vilket betyder att 

varje månad när rebalansering sker utgör respektive aktie 2,5 procent av den totala 

portföljen (1/N). 

- Varje månad omallokeras och rebalanseras respektive tillgångsportfölj för att hålla fast vid 

förekommande tankar och idéer gällande den utvalda portföljstrategin. 

- För en av portföljerna samlas bolagens eventuella utdelningar in under testperioden och 

anses återinvesterade samma månad som de delas ut. Avstämningsdagen för utdelningen 

stäms av med portföljinnehavet så vi med säkerhet kan tillgodoräkna denna utdelning till 

den samlade portföljutvecklingen.  

- Avkastningen från respektive portfölj är geometriskt beräknad för att ta hänsyn till ränta-

på-ränta-effekten. Dels beräknas respektive portföljs absoluta och faktiska avkastning, men 

även den riskjusterade avkastningen beräknas. 

- Regressionsanalys används för att beräkna respektive portföljs betavärde och eventuella 

överavkastning, det vill säga alfavärde. Eventuellt uppvisade alfavärden kontrolleras sedan 

genom att Jensens alfa för varje portfölj beräknas. Portföljerna utvärderas och jämförs 

sedan i förhållande till varandra för att fastställa i vilken utsträckning en portfölj 

innehållandes lågvolatila aktier lyckas straffa markanden eller inte. 

- Statistiska tester i form av exempelvis T-tester utförs för att jämföra portföljernas 

avkastning med den genomsnittliga marknadens, och se om dessa resultat är signifikanta 

över tid. 



	 62	

4.3 Studiens population, urval och bortfall 
Studieperioden för denna uppsats sträcker sig över åren 2006 - 2015, likställt med 120 månader. 

Genom vald studieperiod testas både upp- och nedgångsfaser gällande finansmarknadens 

utveckling. Både finanskrisen och Eurokrisen ger perioden möjlighet att studera två stycken 

kraftiga nedgångar som symboliserar tider av bearmarknader på börsen. Genom den valda 

testperioden ges även möjlighet att studera två större uppgångsfaser på börsen, så kallade 

bullmarknader, en efter finanskrisen och en efter Eurokrisen. Genom vald studieperiod kommer 

därför de testade portföljernas, och även jämförelseindexens, prestation studeras i både positiva 

och negativa börsklimat, vilket vi anser bör stärka trovärdigheten för de resultat vi finner då 

avkastningen för portföljerna utsätts för en form av stresstest. 

 

Då tanken med denna studie är att studera faktorinvestering, i form av låg volatilitet och 

likaviktning, i en svensk kontext, kan populationen för denna studie anses utgöras av samtliga 

bolag som är noterade på någon av Nasdaq OMX Stockholms börslistor. Den gemensamma 

egenskapen för den population som avses studeras får här anses vara att samtliga studieobjekt är 

börsnoterade. Från denna population av börsbolag ämnar vi sedan smalna av studien genom att 

studera en mindre omfattande undersökningspopulation (Dahmström, 2011). Studiens 

undersökningspopulation tas fram genom att Stockholmsbörsens samtliga, i dagsläget noterade 

bolag, sorteras i enlighet efter deras likviditet på börsen. Detta genom att se hur stor turnover 

bolagen har för respektive år under studieperioden, där de 150 mest omsatta bolagen, eller likvida 

aktierna, väljs ut. Dataobservationer i form av dagsvisa aktiekurser samlas sedan in för de aktier 

som ingår i studiens urval och detta görs för hela studieperioden, samt för hela år 2005 för att 

kunna konstruera en utgångsportfölj för inledningen av studieperioden under 2006. För att 

förtydliga begreppen likviditet och turnover, är det alltså till hur stort värde i kronor och ören som 

varje noterat bolag handlas eller omsätts till på börsen under respektive år. 

 

Vi väljer att inkludera de 150 bolag med högst likviditet eller turnover för respektive år i 

uppsatsens undersökningspopulation. Det innebär att populationen för studien i stort sett är 

densamma över tid, men att den mindre undersökningspopulationen förändras från år till år 

avhängigt börsbolagens turnover. Beroende av att bolagens totala likviditet skiljer sig årsvis utgörs 

studiens totala undersökningspopulation av 238 stycken bolag. Det är från denna population som 

sedan de 150 mest likvida bolagen väljs ut för att ingå i studiens urvalsram för respektive år som 

studeras. Då vi aktivt väljer att inte studera samtliga noterade bolag på Stockholmsbörsen är det 

även ett aktivt val av oss att acceptera en viss grad av undertäckning, då studiens total- och 

undersökningspopulation inte är densamma. Med undertäckning innebär att vi inte fullt ut når den 
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population vi avser studera genom urvalsområdet (Dahmström, 2011). Vår åsikt är dock att detta 

inte är ett så allvarligt problem för just den studie vi avser genomföra. Detta då det vi egentligen 

testar är de egenskaper en viss slags investeringsstrategi uppvisar, genom att i enlighet med 

strategierna väljer ut vissa objekt från vår urvalsram. Det är då inte studieobjektens egenskaper 

som testas i första hand, utan strategiernas egenskaper  

 

Endast företag som ”överlevt” under hela testperioden ingår i studien. De bolag som under 

perioden har ”dött” och gått i konkurs eller blivit utköpta från börsen ingår inte i studien. Inte 

heller bolag som av någon anledning avnoterats från börslistorna. Detta beror främst på att 

tillgången till historisk data för dessa företag inte på ett lättillgängligt sätt varit möjlig att inhämta. 

Vår primära källa för datainsamling, Nasdaq OMX Nordic, tillhandahåller nämligen inte historiska 

aktiekurser för de företag som inte längre är börsnoterade. Detta sammantaget gör att studien blir 

att lida av viss undertäckning, även om vi anser denna vara hanterbar och något som inte bör 

påverka studiens resultat i någon större utsträckning. Ett alternativt påstående som påminner om 

det som nyss diskuterats är att studien har inslag av så kallad survivorship bias. Survivorship bias 

är ett begrepp som antyder att resultatet för en viss studie kan ha inslag av logiska fel. Dessa fel 

anses uppkomma till följd av att den som genomför en studie endast väljer att studera sådana 

objekt som består under hela studieprocessen, och därmed bortser från de objekt som inte 

”överlevt” hela testperioden. Något som kan visa sig leda till felskattning av studiens resultat och 

slutsatser (Fabozzi, Focardi, Račev, Arshanapalli, & Höchstötter, 2014). 

 

Ett exempel på survivorship bias är sådana fondbolag som under årens lopp uppvisat tendenser till 

att lägga ner sådana fonder som inte presterat så bra resultat som tänkt, alternativt att de lagt ner de 

fonder som inte fått tillräckligt genomslag bland investerarna, med lågt inflöde av kapital som 

följd. Flertalet fondbolag uppvisar tendenser till att göra detta, vilket resulterar i att deras 

historiska prestationer och uppnådda avkastningar riskerar att överskattas, just på grund av 

survivorship bias (Ackermann, McEnally, & Ravenscraft, 1999). Vår åsikt är att denna typ av 

snedvridning även skulle kunna appliceras på denna studie. Eftersom vissa bolag som under 

testperioden varit noterade, men av någon anledning inte är det i dagsläget, teoretiskt sett hade 

kunnat bidra till annorlunda resultat för våra portföljer. Till följd av vårt primära val av källa för 

datainsamling är vi dock medvetna om detta. Vi anser att en del av vår utvalda investeringsstrategi 

dock gör detta problem hanterbart.  
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I de fall det i urvalet förekommit både A och B-aktier, eller motsvarande, från samma bolag har 

den aktie med minst omsättning på börsen exkluderats. Detta för att ett och samma bolag inte ska 

kunna påverka portföljens utveckling i alltför stor utsträckning. 

4.4 Datainsamling och utnyttjade databaser 
Det datamaterial som används för denna studie utgörs uteslutande av sekundärdata som i form av 

historiska aktiekurser samlats in av författarna. Sekundärdatan som används finns tillgänglig i 

olika typer av databaser och tillhandahålls av finansiella aktörer. De historiska kurserna som 

används har inhämtats från Nasdaqs OMX Nordics databas (2016), så även statistik om 

omsättningen på börsen för de noterade bolagen på Stockholmsbörsen. De historiska riskfria 

räntorna utgörs av den genomsnittliga räntan för en tremånaders statsskuldsväxel vilka har 

inhämtats från Riksbanken (2016). Data för direktavkastningen som har använts har hämtats från 

Börsdatas (2016) databas. Det är ett effektivt att utnyttja sekundärdata som redan sammanställts 

för denna typ av kvantitativa studie då det framför allt inte kräver lika stor resursåtgång som om 

datan ska tas fram och sammanställas på egen hand. Den sparande tiden ökar möjligheterna att 

exempelvis studera ett bredare urval, vilket rimligtvis bör öka reliabiliteten i studien. En svaghet 

med att använda den typ av sekundärdata som används i denna studie är att den sammanställts med 

ett annat primärt syfte än forskning. Det annorlunda syftet kan utgöra grund för att ifrågasätta 

datamaterialets aktualitet och trovärdighet. Men då Nasdaq OMX Nordic är ett av få bolag som 

tillåts bedriva börshandel i Sverige och på vars handelsplattformar handelsvolymen uppgår till 

miljardtals kronor per dag, är vår åsikt att denna sekundärdata bör vara tillräckligt pålitligt för att 

användas i en studie av denna dignitet. Valet att använda en del av de historiska räntor som 

tillhandahålls av Riksbanken anser vi också vara befogat eftersom de kommer från en myndighet 

underställd Riksdagen och därför bör vara trovärdig. 

4.5 Index- och portföljkonstruktion 
Den grundportfölj som konstrueras innehåller 40 stycken aktier. Anledningen till detta är att vi vill 

uppnå en god diversifieringsgrad. Vilket antal aktier som ger tillräckligt bra diversifieringsnivå 

kan diskuteras länge och det finns inget generellt svar. En allmän uppfattning gällande 

diversifiering är att effekten avtar ju större antalet aktier blir och ju fler aktier som adderas till 

tillgångsportföljen. Effekten av att gå från 1 till 20 aktier i en portfölj är alltså större än att gå från 

80 till 100 aktier. Minns Figur 3.2.1 i teoriavsnittet över den avtagande effekten för diversifiering. 

Det har redogjorts för det optimala antalet aktier för god diversifieringsgrad i flertalet studier. 

Exempelvis redogör Statman (1987) för att en väldiversifierad portfölj ska innehålla 30 aktier. 

Efter att även ha tagit del av några andra studier på området, däribland och Evans och Archer 
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(1968), Campbell m.fl. (2001) och Benjelloun (2010) ansåg vi att 40 aktier verkade vara ett 

lämpligt antal aktier att inkludera i våra portföljer. 

 

Då en del av den portföljstrategi vi avser testa innebär att portföljerna ska vara likaviktade, bland 

annat med stöd ifrån de uppvisade resultaten från Velvadapu (2011) och Plyakha, Uppal och 

Vilkovs (2012)  forskning, kommer därför varje innehav i våra portföljer att utgöra 2,5 procent 

vardera. Oberoende av hur respektive innehav utvecklas kommer denna andel att inför varje ny 

månad återställas till just de ursprungliga 2,5 procenten. Genom denna likaviktningsmetod som 

följer formeln 1/N, låter vi därför inte en enskild tillgång påverka portföljernas utveckling i alltför 

stor utsträckning. Istället blir den ackumulerade månadsavkastningen fördelad på de ingående 

bolagen i lika stor proportion.  

 

Med anledning av att tidigare forskning kunnat påvisa att just likaviktade portföljer över tid 

tenderar att överprestera marknaden och mer frekvent förekommande indexeringsmetoder med 

ungefär 1-2 procent per år (Ang, 2014) vill vi även implementera denna effekt i studien. Detta får 

dock vissa konsekvenser praktiskt sett. Denna alternativa indexering resulterar i en ökad 

rebalanseringstakt för portföljerna, något som bidrar till ökade transaktionskostnader då antalet 

affärer och avslut växer. Då vi testar strategier på ett fiktivt sätt väljer vi dock att bortse från 

sådana kostnader. Detta är vanlig praxis vid denna och andra liknande typer av finansiella studier 

(Arnott m.fl., 2005). För denna studie där omallokering av innehaven sker, byts innehaven ut till 

följd även av detta och inte enbart till följd av rebalanseringen. 

 

De aktier som för varje månad väljs ut för att ingå i de volatilitetsportföljer som testas, är de 40 

aktier med lägst uppvisad volatilitet, av de 150 mest handlade och omsatta bolagen på 

Stockholmsbörsens samtliga listor. Anledningen till att urvalsramen för respektive år utgörs av 

150 stycken aktier, och inte samtliga aktier som handlas på Stockholmsbörsen, är för att kunna 

hantera eventuellt förekommande likviditetsrisk. Denna risk kan uppstå i och med den allokering- 

och rebalanseringsteknik vi använder oss av. Då de bolag som inför varje ny månad står inför in- 

eller utträde ur portföljen, eller de innehav som ska rebalanseras till ursprungsvikter, kan visa sig 

vara bolag som handlas och omsätts på börsen i alltför liten utsträckning. Det kan i så fall göra det 

praktiskt svårt att få avslut på de affärer och transaktioner som behöver ske. Det andra steget efter 

den inledande likviditetssorteringen är att ordna aktierna i urvalsramen i enlighet med deras 

historiskt uppvisade volatilitet. Vi väljer att estimera den historiska volatiliteten för respektive 

aktie baserat på deras dagsvisa kursförändringar under närmast föregående tre månader. De 40 

aktier med lägst uppvisad volatilitet, baserad på samtliga förevarande börshandelsdagar under 
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oktober, november och december 2005, väljs därmed ut för att ingå i portföljen under januari 2006 

exempelvis. 

4.5.1 Beräkning av historisk volatilitet 
Volatiliteten för en finansiell tillgång kan definieras som den osäkerhet som finns gällande de 

avkastningar som kan uppnås för en aktie. Denna osäkerhet mäts genom standardavvikelsen, 0,  

för de avkastningar en tillgång givit under en bestämd period, som den genomsnittliga avvikelsen 

från tillgångens medelavkastning. Generellt kan påstås att volatiliteten för de flesta aktier hamnar 

någonstans mellan 15 och 60 procent (Hull, 2014, 2015). För att få en rättvisande bild av en akties 

historiska volatilitet behöver denna estimeras utifrån aktiens periodvisa kursrörelser. Vi väljer här 

att använda dagsvisa kursförändringar som de observationer som utgör grund för estimeringen. 

Den historiskt uppvisade volatiliteten estimeras som standardavvikelsen för de logaritmerade 

procentuella dagskursförändringarna, som sedan årsnormeras genom att multiplicera med 

kvadratroten av tiden, vilket i denna undersökning utgör antalet börshandelsdagar på ett år.  

 

Grunden för beräkning av volatiliteten på detta sätt härrör bland annat från Black och Scholes 

(1973) teorier och modeller för optionsvärdering. Ett av antagandena som dessa forskare gör 

gällande sina värderingsmodeller för optioner är att de procentuella förändringarna för aktiekurser 

anses vara normalfördelade samt att volatiliteten är konstant från tid till annan. Deras modeller 

tolkar därför den framtida volatiliteten och den historiska volatiliteten som samma konstant. 

Denna tolkning är dock inte verklighetstrogen eftersom volatilitet inte är en konstant och det har 

utvecklats ett antal modeller för beräkning och skattning av olika former av volatilitet, där kanske 

de så kallade GARCH-modellerna är några av de mest använda (Figlewski, 1997). I dessa 

modeller, till skillnad från Black och Scholes modeller, antas den historiska volatiliteten inte vara 

konstant utan föränderlig. Vi väljer dock att beräkna den historiska volatiliteten i enlighet med hur 

den presenteras av Hull (2014, 2015). Se formel nedan. 

 

När volatiliteten för en aktie beräknas på detta sätt är det vanligt att den uttrycks annualiserad, 

alltså som en årsvolatilitet. Beroende på tillgången till data kan denna årsvolatilitet baseras på 

olika antal dagar, bara hänsyn tas till detta vid årsnormeringen, då standardavvikelsen för de 

logaritmerade förändringarna multipliceras med roten ur tiden. Det är viktigt att göra skillnad på 

om det är vanliga kalenderdagar eller så kallade börshandelsdagar (trading days) som används 

som tidsreferens när volatiliteten skattas. Här används 252 stycken börshandelsdagar per år då det 

är genomsnittet för vår undersökningsperiod, detta går även i linje med praxis för studier där 

antalet börshandelsdagar på ett år används i någon utsträckning (Hull, 2014, 2015). 
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Genom detta tillvägagångssätt beräknas alltså årsvolatiliteten som en annuitet, men denna är 

baserad på det antal dagar av tillgänglig data som ligger till grund för beräkningen. Det kan 

förslagsvis röra sig om 10, 30, 60 eller 200 dagars volatilitet som omvandlas till årstakt. Utgår 

beräkningar exempelvis från dagskurser definieras tiden som de 252 börshandelsdagar som i 

genomsnitt finns under ett år (Hull, 2014, 2015). Det är detta tillvägagångssätt som används i 

denna studie. 

 

Formel för beräkning av de enskilda aktiernas volatilitet: 

 

4 = 	0 56 7-
7-89

, …	 ∗ 	 <	 

 

V = Historisk volatilitet  

0 = Standardavvikelse 

Ln = Den naturliga logaritmen, med basen e 

Kt  = Aktiens stängningskurs för tiden t 

Kt – 1  = Aktiens stängningskurs för tidpunkten innan t 

N = Antal börshandelsdagar på ett år 

 

Volatiliteten för respektive bolag beräknas enligt ovanstående formel. Den uppvisade utvecklingen 

med avseende på respektive akties procentuella kursförändring på daglig basis logaritmeras. Sedan 

beräknas standardavvikelsen under de föregående tre månadernas samtliga börshandelsdagar för 

de logaritmerade kursförändringarna. När de kvartalsvisa standardavvikelserna beräknats, baserade 

på tre månaders handelsdagar, årsnormeras sedan dessa genom att multiplicera dem med roten ur 

tiden, mätt i antal börsdagar. Till följd av att de beräknade standardavvikelserna baseras på den 

dagliga förändringen för respektive aktiekurs, definieras tiden alltså som 252 börshandelsdagar per 

år. Att vi väljer att beräkna den uppvisade volatiliteten på detta sätt ligger i linje med bland annat 

Figlewski (1997) samt Hull (2014, 2015). När varje akties historiska volatilitet beräknats sorteras 

de sedan i ordning från lägst till högst uppvisad historisk volatilitet. De 40 aktier som varje månad 

uppvisat lägst volatilitet väljs ut och får ingå i portföljen under nästkommande månad. Detta 

återupprepas sedan månadsvis för samtliga 120 månader under studiens testperiod. 

4.6 Beräkning av historisk och riskjusterad avkastning  

4.6.1 Historisk avkastning - Totalavkastning 
När den historiska avkastningen för våra konstruerade lågvolatilitetsportföljer återskapas görs det 

genom att den geometriska avkastningen beräknas. Två varianter av samma portfölj skapas, en 
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portfölj exklusive aktiebolagens utdelningar och en portfölj inklusive aktiebolagens 

återinvesterade utdelningar. Eftersom avkastningen för en tillgångsportfölj i princip aldrig är 

densamma från period till period tar geometriskt beräknad avkastning hänsyn till detta och tillåter 

för skillnader i avkastning mellan perioderna. Därmed speglas den faktiska portföljutvecklingen på 

ett bättre sätt med denna beräkningsmetod än om avkastningen beräknats aritmetiskt. Anledningen 

är att geometrisk beräknad avkastning är en produkt av periodiska förändringar i portföljens 

utveckling över tid och att denna beräkningsmetod även tar hänsyn till kapitalbelopp. Därmed blir 

det möjligt att omvandla procentuell förändring till utveckling för kapital över tid. Det aritmetiska 

genomsnittet tar bara hänsyn till storleken på den procentuella förändringen (Gavelin & Sjöberg, 

2012; Oxenstierna, 2015). Ännu en fördel med den geometriska beräkningen är att denna 

beräkning inkluderar den eftersträvansvärda ränta-på-ränta-effekten som till och med Einstein 

talade om, och den påverkan detta får på kapitalet över tid. Beräkning av utvecklingen av 

portföljernas respektive jämförelseindex görs också geometriskt. Genom detta underlättas 

jämförelsen mellan studieobjektens historiska avkastning.  

Beräkningen av historisk avkastning görs genom formeln: 

 

RTotal = [(1 + R1) * (1 + R2) * … * (1 + RN)] – 1 

 

RTotal = Portföljens totala avkastning över tid  

"= = Portföljavkastning respektive månad under testperioden 

 

Vi väljer att beräkna två olika varianter av en portfölj där själva innehaven inte skiljer sig åt. Det 

som skiljer de båda varianterna åt är att i den ena väljer vi även att beräkna utvecklingen med 

återinvesterad utdelning. Detta för att försöka visa på den verkliga ränta-på-ränta-effekten som 

uppstår över tid och vilken påverkan denna har på en portföljs totalavkastning. För att få en 

någorlunda rättvis jämförelse av de två portföljvarianternas utveckling väljer vi därför att jämföra 

portföljen utan återinvesterad utdelning med indexet OMXSPI, vilket endast återspeglar 

kursutvecklingen för Stockholmsbörsens samtliga bolag. Den portfölj där vi inkluderar den 

återinvesterade utdelningen väljer vi istället att jämföra med indexet OMXSGI, vilket återspeglar 

kursutvecklingen för börsens samtliga bolag inklusive återinvesterad utdelning. Utdelningen som 

återinvesteras i portföljen anses göra detta den sista handelsdagen i den aktuella månaden där 

utdelningen utbetalats från de utdelande bolagen. Viktigt att påpeka är att vi endast inkluderar 

utdelningar från de bolag som ingått i portföljen vid avstämningsdagen för utdelningen oavsett om 

detta tillfälle infinner sig under en annan månad än då själva utdelningen utbetalas. 
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Genom tillvägagångssättet som redogjorts för ovan kan delar av våra resultat sedan presenteras. Vi 

väljer dels att presentera totalavkastningen som uppnåtts för respektive portfölj och 

jämförelseindex under hela studiens testperiod. Vi väljer även att presentera respektive portföljs 

och index avkastning för respektive år, och även den genomsnittliga utvecklingen per år för varje 

studieobjekt. 

4.6.2 Bull- och beartrender 
När portföljernas historiska avkastning beräknats för hela perioden och enskilda år, beräknas även 

dess historiska avkastning för specifika delperioder. De perioder som beräknas är de upp- och 

nedåtgående trender som infinner sig under studieperioden, så kallade bull- och beartrender. De 

rör sig om två stycken beartrender, finanskrisen och Eurokrisen som båda speglas av stora 

nedgångar på den svenska finansiella marknaden. Samt deras efterföljande tid av återhämtning, det 

vill säga bulltrender. Dessa perioders avkastning beräknas på samma sätt som absolutavkastningen 

för hela perioden med hjälp av geometrisk avkastning för att skapa en verklighetstrogen 

portföljutveckling. Enda skillnaden ligger just i tidsperioderna som kan vara både längre och 

kortare än ett år. Dessa beräkningar görs för att sedan kunna analysera hur portföljerna klarar sig i 

olika marknadsklimat. Genom att välja ut vissa tidsperioder av ökade marknadsrörelser hamnar 

detta i linje med studierna av bland annat Hargis och Marx (2012) och Chong och Phillips (2013). 

4.6.3 Riskjusterad avkastning 
När den historiska avkastningen beräknats väljer vi att utifrån denna även att beräkna den 

riskjusterade avkastningen. Något vi författare anser vara en intressantare form av resultat med 

tanke på att vår strategi delvis fokuserar på tillgångar med lägre risk genom låg volatilitet. Olika 

typer av riskjusterad avkastning beräknas och presenteras i form av Sharpekvoter och Jensens alfa. 

För utförligare beskrivning av respektive riskjusteringsmått hänvisar vi till studiens teorikapitel 

där dess innebörd och tolkning beskrivs mer utförligt. Våra portföljers samt respektive index 

Sharpekvoter beräknas enligt Sharpekvotens formel så som den presenteras i avsnitt 3.10.1 i 

studiens teorikapitel. Täljaren i formeln utgörs som bekant av den riskpremie portföljen erhållit 

utöver den riskfria räntan. Som riskfri ränta i uträkningen av Sharpekvoten används räntan på 

tremånaders statsskuldsväxlar, vilket ligger linje med tidigare studier, exempelvis Goldberg 

(2015). Sharpekvoten beräknas dels för respektive år dels som ett genomsnitt sett över hela 

perioden. Standardavvikelsen som används i formelns nämnare som ett mått på tillgångens totala 

risknivå, anpassas även den i enlighet med vilken tidperiod beräkningen avser. Sharpekvoter 

förkommer ofta som prestationsmått i den typ av studier där historisk avkastning och utveckling 

för olika tillgångar presenteras och relateras till något referensobjekt, som ofta är ”marknaden” i 

någon form av proxy för denna.  
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Vi väljer även att testa om de sammansatta portföljerna under perioden har lyckats uppnå en 

faktisk och riskjusterad överavkastning jämfört med sina respektive index. Detta görs genom 

beräkning av Jensens alfa för portföljerna. Genom formeln för Jensens alfa, som även den 

redogörs för och förklaras i teorikapitlet, beräknas portföljernas eventuella överavkastning i 

förhållande till exponeringen mot marknadsrisk. Vi beräknar och presenterar Jensens alfa för hela 

testperioden, men även för respektive år och som ett genomsnitt per år sett till hela perioden. 

 

Genom att riskjustera våra portföljers avkastning är vår förhoppning att ytterligare nyansera bilden 

av den avkastning som uppnås genom vår valda portföljstrategi, genom att ställa avkastningen i 

relation till den risknivå portföljerna innehåller. Riskjusterad avkastning i sig är dock endast en 

form av utvärdering av portföljens prestation i förhållande till risk. Denna typ av avkastning säger 

ingenting om hur mycket pengar som faktiskt tjänats eller förlorats.  

   

Det andra riskjusteringsmåttet vi väljer att använda är Jensens alfa. Detta mått ställer portföljens 

faktiska avkastning i förhållande till vad denna avkastning bör ha varit i enlighet med CAPM, och 

dess betavärde. Om det vid beräkning av detta mått visar sig att det finns ett positivt Jensens alfa, 

då har portföljen i fråga lyckats överprestera den predikterade avkastningen givet CAPM, och 

marknaden, representerad av de utvalda indexen. Ett Jensens alfa större än noll (0) kan då tyda på 

att portföljens sammansättning skapat förutsättningar för investeringar i felprissatta och 

undervärderade tillgångar, vars idiosynkratiska risk förmått skapa överavkastning. Detta blir 

implikationen av detta riskjusteringsmått eftersom det i enlighet med tolkningen av CAPM endast 

är den systematiska risken som kan antas skapa avkastning. 

4.6.4 Rebalansering 
Oberoende av hur portföljerna och dess innehåll utvecklas över tid väljer vi att rebalansera och 

omallokera innehavens portföljandelar på månatlig basis i enlighet med investeringsstrategin för 

studien. Denna strategi väljer vi främst att använda efter att ha inspirerats av forskningen 

publicerad av Velvadapu (2011) och Plyakha, Uppal och Vilkov (2012) där överavkastning, 

jämfört med mer traditionell indexering, uppnås genom likaviktat portföljinnehåll med månadsvis 

rebalansering i enlighet med 1/N, där N är antalet bolag som inkluderas i portföljen. Se studiens 

teoriavsnitt för utförligare beskrivning av denna effekt. 

 

För jämförelsens skull väljer vi utifrån detta att beräkna utvecklingen för en identisk portfölj som 

den portfölj utan återinvesterad utdelning, men där skillnaden är att rebalanseringen sker på daglig 

basis istället för på månadsbasis. Detta gör vi för att se om en mer frekvent rebalanseringstakt ger 
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någon bestående effekt på portföljutvecklingen. Vi är dock samtidigt medvetna om att denna 

rebalanseringstakt skulle medföra ohållbara transaktionskostnader över tid och att dessa kostnader 

riskerar att neutralisera den eventuella effekten rebalanseringstakten får på portföljutvecklingen. 

Denna jämförelse väljer vi att göra utifrån forskning publicerad av bland annat Plyaha, Uppal och 

Vilkov (2012), där det påvisats att rebalanseringstakten tenderar att generera en större avkastning 

ju oftare rebalanseringen sker. 

4.7 Linjär regression 
I studien används regressionsanalys för att estimera volatilitetsportföljernas betavärden i 

förhållande till marknadsindexen, vilket görs genom enkel linjär regression. Genom detta hoppas 

vi bland annat skapa förståelse för hur stor del av volatilitetsportföljernas utveckling som påverkas 

och kan förklaras av marknadens utveckling. En del av studiens syfte är som bekant att studera om 

de faktorer som valts ut för portföljstrategin kan generera högre avkastning än den från 

marknaden. Därmed ligger visst intresse i att även studera eventuella samband mellan de 

konstruerade portföljerna och marknaden. Denna statistiska metod estimerar linjära relationer och 

samband mellan olika beroende och oberoende variabler. Metoden i sig kan kortfattat beskrivas 

som en skattning eller estimering av ett samband mellan två eller fler variabler, där fokus ligger på 

att studera i vilken omfattning en given variabel påverkas av att en av de andra parametrarna 

förändras eller manipuleras. Regressionsresultat ska tolkas som i vilken utsträckning en beroende 

variabel beror på eller betingas av en eller flera andra oberoende variabler. I enlighet med denna 

tolkning antas det eventuella sambandet mellan variablerna vara sådant att om en oberoende 

variabel i regressionen förändras med en enhet i någon riktning påverkar detta i sin tur den 

beroende variabeln som också förändras i någon riktning. Riktningen på hur den beroende 

variabeln förändras avgör om det eventuella sambandet  är positivt eller negativt (Stock & Watson, 

2012). 

 

Regressionsmodellen som används i denna studie är en enkel linjär regressionsmodell som bygger 

på funktionen för en rät linje för ett eventuellt samband mellan de studerade variablerna, och som 

grundar sig i de dataobservationer som insamlats. I denna uppsats ser funktionen för den räta linjen 

ut enligt följande: 
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"> = 2> + (> ∗ "+,- + 3> 
 

"> = Den beroende variabeln, avkastning för portföljen  

2> = Konstanten för portföljen, den avkastning som inte förklaras av marknadens utveckling  

(> = Betavärdet för portföljen 

"+,- = Den oberoende variabeln, avkastning för marknaden 

3> = Felterm, antar värdet noll (0) vid praktisk implementering 

 

När regressionsanalys används leder det förhoppningsvis till någon form av resultat där 

förhållandet och relationen mellan beroende och oberoende variabler uttrycks som ett linjärt 

samband. På grund av att det rör sig om estimering av detta samband, grundat på datamaterialet 

som samlats in för studien, kan denna skattning heller inte antas vara helt exakt. Det estimerade 

sambandet innehåller därför en viss nivå av felosäkerhet (Stock & Watson, 2012). 

 

Utifrån regressionsanalysen kan dataobservationerna för studien illustreras i ett spridningsdiagram 

vari det skattade linjära sambandet kan utläsas i form av en rät linje som anpassats till 

observationerna. Den räta linjen anknyter så nära som möjligt till de i diagrammet plottade 

observationspunkterna, vilka utgörs av två tal eller variabler i de regressioner som görs i denna 

uppsats. En observationspunkt består i denna studie av den månadsvisa utvecklingen för en 

volatilitetsportfölj samt av den månadsvisa utvecklingen för det jämförelseindex som används. 

Genom att anpassa en trendlinje till de olika plottade observationerna i spridningsdiagrammet kan 

det även utläsas att det estimerade sambandet inte är helt perfekt. Detta då varje enskild 

observationspunkt inte ligger exakt på trendlinjen utan avviker i någon mån från den trendlinje 

som anpassats till dessa. Syftet med regressionsanalysen och den räta linjens funktion är att 

minimera observationernas avvikelser och skatta det samband där linjen ansluter sig så nära som 

möjligt till de observationer som gjorts (Stock & Watson, 2012).  

4.7.1 Regressionsresultatens signifikans 
Det är intressant att studera i vilken utsträckning studiens resultat avseende de från regression 

genererade betavärdena och intercepten, kan anses vara signifikanta eller inte. För att göra det 

finns det olika tillvägagångssätt. Det vi har valt att använda oss av för detta är att främst 

genomföra så kallade t-test (students t-test), samt att beräkna koefficienternas P-värden.  

Regressionerna ger, som tidigare nämnts, en bild av i vilken utsträckning volatilitetsportföljernas 

utveckling samvarierar med eller beror på marknadens utveckling. Genom dessa regressioner blir 
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det därmed möjligt att finna vissa samband med avseende på studieobjektens historiska utveckling 

och prestation. När regressionerna, som estimerats med hjälp av Microsoft Excel och programmet 

StatPlus, genomförts presenterar programmet i anslutning till de skattade parametervärdena även 

olika former av signifikansvärden för dessa. Dessa värden visar alltså på i vilken omfattning de 

skattade koefficienterna är signifikanta eller inte. 

 

Vi väljer att utifrån de genererade regressionsanalyserna att sätta samman egna tabeller som 

grundar sig på de signifikansvärden och regressionsskattningar vi själva anser tillämpliga för 

denna studie. Skattningarnas signifikans redovisar vi genom t- och p-värden. Vi redovisar även 

konfidensintervall inom vilka de skattade parametrarnas sanna värde kan antas finnas. Tilläggas 

bör här att samtliga signifikansvärden och konfidensintervall gäller för en 5 procentig 

signifikansnivå, alternativt en 95 procentig konfidensnivå. Vid regressionsanalys liknande den som 

används i denna studie finns det möjlighet till viss hypotesprövning avseende de skattade 

parametrarnas signifikans och det är på grund av detta vi väljer att presentera vissa 

signifikansvärden. Dessa hypoteser är två stycken till antalet. Nollhypotesen gör gällande att 

koefficienterna för de parametrar som estimeras inte är signifikant skilda från, eller lika med, noll 

(0). Alternativhypotesen innebär utifrån detta resonemang att de estimerade koefficienterna är 

signifikant skild från, eller inte lika med, noll (0) (Løvås & Karlsson, 2006; Stock & Watson, 

2012). 

 

T-test kan användas inom linjär regression för att avgöra om ovan nämnda hypoteser kan förkastas 

eller inte, för en regression av intresse. För denna studie innebär den beskrivna hypotesprövningen 

en slags jämförelse av de olikheter, eller likheter, som eventuellt existerar mellan de två grupperna 

av historisk aktiekursutveckling mellan respektive volatilitetsportfölj och dess tillhörande 

marknadsindex. Den historiska kursutvecklingen antas vid denna form av regression och t-test ha 

en icke känd standardavvikelse samt vara normalfördelad. T-testet kan vara användbart i ett flertal 

olika situationer men just i denna studie används t-testen från regressionsanalysen som indikator 

för att fastställa om lutningen på regressionslinjens, eller det linjära sambandet mellan variablerna, 

är signifikant skild från noll (0) eller inte. Något som följer av hur hypoteserna i denna kontext ska 

tolkas. Då de genererade regressionerna i denna uppsats har en signifikansnivå om fem (5) 

procent, blir följden att det kritiska värdet för denna signifikansnivå, enligt normalfördelning 

uppgår till 1,96. Tolkningen av detta blir då att om de genererade t-värdena för de estimerade 

parameterkoefficienterna överstiger 1,96 anses koefficienterna vara signifikant skilda från noll (0) 

och nollhypotesen kan då förkastas och alternativhypotesen behållas med 95 procents säkerhet 

(Løvås & Karlsson, 2006; Stock & Watson, 2012). 
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Ytterligare en indikator eller sannolikhetsvärde som ibland används vid olika slags 

hypotesprövningar är p-värden. P-värdet kan sägas ange en typ av sannolikhetsnivå för risken för 

felbeslut kring vilken av de två hypoteserna som kan förkastas. P-värden kan alltså utnyttjas för att 

avgöra den risknivå som kan godtas eller anses acceptabel för att förkasta en sann och riktig 

nollhypotes utifrån de observationer som ligger till grund för regressionen. P-värdet är med andra 

ord ett sannolikhetsvärde vilket beskriver sannolikheten för signifikansfel och liknande vid 

hypotesprövning (Løvås & Karlsson, 2006). Om p-värdet visar sig vara litet tolkas detta som att 

risken för ett felbeslut gällande om nollhypotesen kan förkastas eller inte, är liten. Under normala 

omständigheter ska p-värdet vara lägre än 0,05, alltså lika med eller helst lägre än den valda 

signifikansnivån om fem (5) procent. Är p-värdet lägre än detta värde anses det tillräckligt säkert 

att förkasta nollhypotesen utan risk för ett felbeslut (Løvås & Karlsson, 2006). 

4.8 Sensitivitetsprövning 

4.8.1 Volatilitetsförändring 
För att nyansera studiens resultat en aning väljer vi även att genomföra några simplare test av hur 

känsliga de uppvisade resultaten är gentemot förändringar i några av de grundläggande 

förutsättningarna i studien. Detta görs på två olika sätt. Till att börja med testar vi hur den 

underliggande volatiliteten, som i sig ligger till grund för portföljurvalet utvecklat sig under hela 

studiens testperiod. Dels testas ursprungsportföljens volatilitet. Minns att det ingår 40 olika 

innehav i denna portfölj. På samma sett studeras hur volatiliteten förändrats över testperioden för 

de 90 stycken bolag som exkluderats från portföljen, samt för det totala urvalet om 150 stycken 

olika innehav. Det är volatiliteten under föregående kvartal för respektive innehav som avgör om 

innehavet kvalar in till att ingå i portföljen under nästkommande månad. För att visa på hur denna 

historiska volatilitet utvecklats, beräknas den genomsnittliga volatiliteten under kvartalet innan 

den månad innehaven väljs ut för att ingå i portföljen eller inte. Detta har gjorts för periodens 

samtliga månader. Genom att summera volatiliteten för samtliga bolag i urvalsramen, och sedan ta 

genomsnittet för de 40 bolag som inkluderats, genomsnittet för de 90 bolag som exkluderats och 

även genomsnittet för det totala urvalet om 150 bolag. Resultaten för detta test presenteras i den 

avslutande delen av studiens empirikapitel. Anledningen till att vi väljer att göra detta är främst för 

att öka läsarens förståelse för och påvisa att det är de innehav med lägst volatilitet som respektive 

månad valt ut för att ingå i den ursprungliga portfölj som studeras. 

4.8.2 Volatilitetsportföljen med olika antal innehav 
Den andra delen av vår känslighetsanalys är inriktad på att fånga upp hur pass känsliga studiens 

huvudsakliga resultat, med avseende på absolutavkastning, är för förändringar i antalet innehav 
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som inkluderas i portföljen. Det är med andra ord känslighet för diversifieringsgraden som prövas. 

Därför beräknas den aggregerade avkastningen för ytterligare två portföljer, utöver den 

ursprungliga volatilitetsportföljen utan återinvesterad utdelning. Det som skiljer dessa två andra 

portföljer jämfört med den ursprungliga är att den ena innehåller hälften så många innehav, det vill 

säga 20 stycken. Dessa är de 20 bolag i urvalet som inför varje ny månad under testperioden, 

uppvisat lägst volatilitet under föregående kvartal. Den andra portföljen innehåller tio innehav 

mindre än den ursprungliga, varför de 30 stycken bolag med lägst volatilitet föregående tre 

månader väljs ut att ingå i denna portfölj, respektive månad. Den avkastning som beräknas för 

dessa portföljer är den totala avkastning som uppnåtts över hela studiens testperiod, och den 

beräknas naturligtvis på samma sätt som för de huvudsakliga portföljerna. Utöver att beräkna och 

jämföra totalavkastningen under testperioden beräknar och utvärderar vi även hur 

standardavvikelsen ser ut för dessa alternativa portföljer i förhållande till den ursprungliga. 

4.9 Metodreflektion 
När en studie går in en avslutande fas brukar vissa alternativa tillvägagångssätt utkristallisera sig, 

som eventuellt kunnat påverka studiens uppnådda resultat. Så är även fallet med denna studie. Vi 

har i efterhand kunnat konstatera att vissa saker hade kunnat göras på andra sätt med avseende på 

tillvägagångssätt, upplägg och metodologiska vägval. 

 

Vid det här laget kanske det framgått för läsaren att denna studie är av kvantitativ karaktär och där 

datamaterialet främst utgörs av historiska aktiekurser. Den ursprungliga tanken med detta var att 

det till synes verkade vara det bästa sättet att kunna generera de former av resultat som skulle 

hjälpa oss svara på studiens forskningsfråga och uppnå dess syfte. Detta eftersom grundtanken 

med uppsatsen var att skapa fiktiva aktieportföljer och sedan testa deras historiska utveckling 

utifrån den förvaltningsstrategi som tidigare redogjorts för. I detta metodkapitel har vi författare 

försökt beskriva och förklara det valda tillvägagångssättet för studiens genomförande på ett så 

transparent och lättbegripligt sätt som möjligt. Detta för att läsaren ska förstå metoden som 

använts och som lett oss fram till studiens resultat. 

 

En kortare diskussion kring några hygienfaktorer för en studie av detta slag kan här anses vara på 

sin plats. Vad gäller validiteten för denna studie är författarnas åsikt att denna är förhållandevis 

god. Validiteten för en studie säger något om i vilken omfattning det som i en studie avses studeras 

verkligen är det som studeras av de som genomför densamma (Bryman & Bell, 2013). Eftersom vi 

konstruerat egna portföljer efter vald förvaltningsstrategi och sedan testat och utvärderat dessa har 

vi således också skapat egna studieobjekt till viss del. Författarnas åsikt är att de sammansatta 

portföljerna också är de som verkligen studerats tillsammans med de faktiska jämförelseindexen, 
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vilka inte är fiktiva i likhet med portföljerna. Genom detta bör validiteten för studien också vara 

tillräckligt bra. Angående studiens reliabilitet kan sägas att författarna försökt vara så tydliga och 

transparenta som möjligt när tillvägagångssätt och genomförande beskrivits och förklarats i detta 

metodkapitel. Reliabiliteten för en studie handlar om i vilken mån en studies uppvisade resultat är 

möjliga att återupprepa om någon annan aktör genomför samma studie ytterligare gånger, eller om 

de uppvisade resultaten endast är betingade av slump (Bryman & Bell, 2013). Författarna anser det 

svårt att fastställa i vilken omfattning denna studies resultat är reliabla. Detta då det ligger en 

omfattande mängd databearbetning, vilken uteslutande gjorts för hand, bakom resultaten. För att 

kunna återupprepa dessa ytterligare är det av betydelse att genomförande och tillvägagångssätt är 

detsamma som det i denna studie. Det är en av anledningarna till att vi i största möjliga mån 

försöker redovisa hur studien har genomförts. 

 

I efterhand har vi i viss utsträckning reflekterat över tidsperioden som valts för studien. Vår studie 

sträcker sig över en tioårsperiod mellan 2006 - 2015. Vilket på individnivå kan anses vara en 

någorlunda lång investeringshorisont för en del investerare samtidigt som andra investerare anser 

det vara en kort placeringshorisont. Relateras denna tioårsperiod till ett längre och historiskt 

tidsperspektiv rör det sig om en kort period som studerats, något som kan innebära svårigheter 

gällande tolkning och generalisering av studiens resultat. Tidsperioden innehåller dock flera 

betydelsefulla händelser som påverkat världens finansmarknader i olika omfattning vilket gör det 

till en intressant studieperiod. Främst på grund av de kraftiga ned- och uppgångarna i anslutning 

till den globala finanskrisen och Eurokrisen. Så trots det relativt korta tidsomfånget för studien har 

intressanta resultat ändå genererats med tanke på de makroekonomiska händelser som inträffat. 

Något som bidragit till författarnas åsikt om att den studerade perioden anses tillräckligt 

omfattande för att uppnå studiens syfte och besvara dess frågeställning. Faktumet kvarstår dock att 

en studie där en längre placeringshorisont studerats hade varit av intresse då mer datamaterial 

samlats in vilket troligtvis bidragit till ökad validitet och reliabilitet för studien i fråga. 

 

Vi vill även presentera vissa av författarnas åsikter gällande de marknadsindex som i studien 

används som de konstruerade portföljernas referensobjekt. I studien används indexen OMXSPI 

samt OMXSGI, vilka redogjorts för tidigare i metodkapitlet. Det finns ett antal olika index som 

kan användas som marknadsproxy för den svenska börsen och som presenteras och tillhandahålls 

av flertalet aktörer och institut. De index som används i denna studie tillhandahålls av Nasdaq 

OMX Nordic. Eftersom vi konstruerar två olika portföljer varav den ena innehåller återinvesterade 

utdelningar, anser vi det mest rättvist att även välja två olika index att jämföra portföljerna mot. 

Det hade givetvis varit möjligt att välja sådana index som återspeglar större marknader än enbart 
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Stockholmsbörsen, så som den nordiska eller europeiska marknaden exempelvis. Med tanke på att 

de konstruerade portföljerna dock enbart innehåller svenska aktier ansåg vi det därför mest 

rättvisande att jämföra dem mot den svenska aktiemarknaden. Likaviktade index eller 

volatilitetsindex kunde också ha använts, vilka till viss del hade kunnat ge en än mer rättvisande 

jämförelse. Av olika anledningar har vi dock inte kunnat finna något sådant index som varit 

tillräckligt representabelt för den svenska aktiemarknaden, troligtvis till följd av dess ringa storlek 

i förhållande till andra marknader. Men då både studiens syfte och frågeställning redogör för 

huruvida det är möjligt att slå ”marknaden” anser vi det motiverat att använda sådana index som 

representerar just marknaden och inte alternativa konstruktioner av marknaden som helhet. Därför 

valde vi att använda vanliga marknadsindex för jämförelse mot våra portföljer. Vanliga 

marknadsindex är också den indextyp som är vanligt förekommande för jämförelsens skull även i 

andra studier, vilket ytterligare motiverar valet av dessa. 

 

En sak vi författare reflekterat över och diskuterat genomgående under arbetet med denna studie är 

valet av att gå ”long only” i våra portföljer. Det vill säga att vi tar position för en positiv syn på 

framtiden för portföljerna och dess innehav. Minns att vi väljer att sortera de aktier som ingår i 

portföljerna efter deras historiskt uppvisade volatilitet, och sedan investerar en lika stor andel av 

portföljen i respektive innehav av de 40 aktier med lägst uppvisad volatilitet och som då ingår i 

portföljen. Ett alternativ till detta hade varit att göra en liknande portfölj och med samma slags 

strategi, men med skillnaden att blanka de 40 aktier med högst uppvisad volatilitet, eftersom vi i 

enlighet med anomalin om låg volatilitet tror att dessa aktier skulle ha presterat sämre under 

perioden. Att gå kort dessa aktier samtidigt som vi går lång de aktier vi tror mer på, hade haft ett 

antal fördelar jämfört med det tillvägagångssätt som vi till slut valde. Dels hade en sådan portfölj i 

princip blivit ”självfinansierad” och det vi förlorat på gungorna hade vi tagit igen på karusellerna. 

Den negativa utvecklingen för låt säga de lågvolatila aktierna hade vägts upp av den positiva 

utvecklingen för de högvolatila aktierna, och vice versa. En annan fördel med att gå både ”kort” 

och ”lång” är att marknadsrisken nästintill isoleras bort och den riskexponering som kvarstår för 

portföljerna är den renodlade risk som följer av de riskfaktorer som valts ut för den specifika 

strategin. Detta tillvägagångssätt förekommer i en del andra studier av likande karaktär men trots 

detta, samt fördelarna från denna alternativa strategi, valde vi till sist ändå att enbart konstruera så 

kallade ”long only”-portföljer då vårt intresse i första hand ligger i att utvärdera en strategi som 

kan vara passande och greppbar för en genomsnittlig investerare. Något en blankningsinriktad 

strategi inte kan anses vara. Tilläggas bör dock att även om vi konstruerar ”long only”-portföljer 

kan dessa på grund av likaviktningsstrategin anses innehålla inslag av en blankningsinriktad 

strategi eftersom vissa innehav underviktas. Detta eftersom bolag med högre börsvärde ges samma 
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vikt som bolag med lägre börsvärde. Givet synsättet att den så kallade marknadsportföljen är den 

optimala portföljen för den genomsnittlige investeraren blir underviktningen av de större bolagen i 

princip samma sak som att blanka dessa bolag i viss utsträckning. 

 

Ser vi till studiens två grundportföljer där 40 aktier inkluderas månadsvis och resultaten som dessa 

uppvisat under testperioden, hade det vidare varit intressant att studera hur volatiliteten för dessa 

bolag förändrats i förhållande till andra bolag inom samma bransch. Genom det tillvägagångssättet 

hade ytterligare analyser av vad som ligger till grund för volatilitetutvecklingen i de aktuella 

bolagen kunnat genomföras. Genom jämförelse av volatiliteten mellan liknande bolag hade det 

eventuellt varit möjligt att hitta vissa egenskaper eller liknande för de bolagen som nu valts ut för 

portföljerna, som kunnat förklara eller ge indikationer på varför det är just dessa bolag som 

uppvisat så pass låg volatilitet och därmed kvalificerat sig för att ingå i den aktuella portföljen. 

Författarnas åsikt är dock att detta ligger utanför själva fokusområdet för denna studie eftersom 

syftet inte är att förklara, jämföra och hitta orsaker till själva volatilitetsutvecklingen. Den 

ursprungliga tanken med att använda volatiliteten som en faktor för att hitta portföljurvalet är att se 

om anomalin om låg volatilitet kan hittas på den svenska marknaden. Vi anser därför att studera 

och förklara varför volatiliteten för aktiebolagen ser ut och utvecklas som den gör, istället kan vara 

en egen studie i sig, varför vi valt bort detta i just denna studie. 

 

I kontrast till detta har vi däremot valt att studera hur volatiliteten förändrats över tid för samtliga 

bolag som ingår i det totala urvalet för denna studie. Detta har gjorts för att eventuellt se om 

volatiliteten utvecklats relativt lika över tid eller om det endast är kortare perioder av låg volatilitet 

som resulterat i att vissa av bolagen inkluderats under en viss tid, eller om återkommande låg 

volatilitet är något som återkommande kännetecknar en del av de utvalda bolagen. Detta hoppas vi 

nyanserat bilden något kring hur volatiliteten utvecklats över tid, även om det inte rör sig om 

någon omfattande analys av detta. 

 

Så här i efterhand hade kanske en något utförligare känslighetsanalys med avseende på antalet 

bolag som inkluderats i portföljerna, varit intressant. Utöver ursprungsportföljen med 40 stycken 

inkluderade bolag, har vi gjort en lättare känslighetsanalys genom att även kontrollera hur liknande 

portföljer, men innehållandes 20 respektive 30 stycken innehav, utvecklats under testperioden. 

Genom detta kontrolleras om graden av diversifiering genom antal innehav, har betydelse. I 

avslutningen av empirikapitlet presenteras resultaten från denna känslighetsanalys. Eventuellt 

skulle denna känslighetsanalys kunnat göras mer omfattande genom att även studera hur portföljer 

innehållandes mer än 40 stycken innehav utvecklat sig i förhållande till de övriga portföljerna med 
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mindre antal innehav. Vi valde dock att inte göra detta eftersom vi vill försöka hålla någon form av 

rimlighetsperspektiv ur investeringssynpunkt på våra portföljer. Att som investerare sätta sig in i 

och förstå exempelvis 50 olika bolag eller ännu fler, blir i längden väldigt resurskrävande och inte 

särskilt hållbart. Det kan även bli svårt att rent praktiskt kunna applicera den tilltänkta 

portföljstrategin som är aktuell i denna studie på portföljer innehållandes ett väldigt stort antal 

innehav. Då den huvudsakliga strategin innebär månadsvis rebalansering och omallokering av 

portföljinnehaven kan det bli svårt att få full omsättning för denna strategi rent praktiskt i det långa 

loppet eftersom bland annat transaktionskostnader och antal affärer som återkommande måste 

genomföras, kan bli ett ohanterbart problem. 

 

Ett alternativt tillvägagångssätt med inslag av ytterligare känslighetsvolym hade varit att istället 

för att enbart studera och sortera de enskilda bolagens efter deras volatilitet under föregående tre 

månader, även studera volatiliteten under längre perioder, och gjort en alternativ urvalsortering 

efter detta. Exempelvis hade volatiliteten under föregående månad, halvår eller år kunnat användas 

som urvalskriterium. Alternativt hade vi kunnat konstruera flera portföljer än vi nu har gjort, och 

använt olika volatilitetsperioder för dessa. På detta sätt hade det varit möjligt att se om 

tidsperioden för vilken den historiska volatiliteten beräknats haft betydelse för vilka bolag som 

kommit med i portföljerna. 
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5. Resultat 
I	detta	kapitel	presenteras	de	empiriska	resultat	som	framkommit	av	den	databearbetning	som	utförts.	Empirin	

presenteras	grafiskt	och	i	tabellform,	och	i	anslutning	till	detta	redogör	vi	för	resultaten	i	kortare	textavsnitt	för	

att	underlätta	för	läsaren	att	förstå	de	uppvisade	resultaten.	Utförligare	analys	och	tolkning	av	resultaten	lämnas	

dock	huvudsakligen	till	studiens	analyskapitel.	

	
Resultatkapitlet för denna studie har för avsikt att redogöra för de portföljer som konstruerats i 

enlighet med den form av förvaltningsstrategi författarna intresserat sig för. De egenkonstruerade 

portföljerna består av 40 aktier, och där varje enskild aktie utgör en lika stor andel av portföljen, i 

enlighet med den likaviktningsstrategi som valts ut. De aktier som valts ut för att ingå i 

portföljerna är de 40 aktier, bland Stockholmsbörsens 150 mest omsatta aktier, som uppvisat den 

lägsta volatiliteten. Volatiliteten har beräknats utifrån aktiernas respektive kursförändringar under 

de föregående tre månaderna. Rebalansering av ursprungliga portföljvikter samt 

allokeringsförändringar görs inför varje ny månad. 

 

Den ursprungliga portfölj som konstruerats i denna studie kommer hädanefter att benämnas 

Volatilitetsportföljen. Av denna portfölj har det sedan konstruerats ytterligare en variant som 

kommer presenteras tillsammans med ursprungsvarianten i större delen av resultatkapitlet. Den 

alternativa portföljen benämns Volatilitetsportföljen med utdelning och den har samma innehav 

och rebalanseringstakt som Volatilitetsportföljen, men utdelningen från bolagen inkluderas i 

portföljens totalavkastning. Utdelningen anses återinvesterad den sista dagen i varje månad som 

utdelning ges till portföljen. 

 

För att ge en bättre bild över hur de båda volatilitetsportföljerna har utvecklats historiskt redovisas 

även resultat över hur de båda marknadsindexen OMXSPI och OMXSGI har utvecklats under 

studieperioden. Dessa index fungerar som jämförelseobjekt för volatilitetsportföljerna.  

5.1 Avkastning för hela perioden 
Nedan presenteras ett urval av studiens resultat i diagram och tabellform med tillhörande 

textavsnitt. För mer detaljerad information om portföljernas innehav och utveckling hänvisas till 

studiens bilagor. 

 

I denna första del kommer utvecklingen för volatilitetsportföljerna att visas upp över hela 

testperioden, men även mer ingående för respektive år. För att få en förståelse över resultatet som 

presenteras så visas de i anslutning till de valda jämförelseindexen. Det är endast 

absolutavkastningen som redovisas här och ingen hänsyn har i denna del därför tagits till risknivå 
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eller liknande för portföljerna. Tidsperioden sträcker sig från första januari 2006 till sista december 

2015. 

Diagram 5.1.1 - Absolutavkastning 
Presentation av volatilitetsportföljernas och jämförelseindexens ackumulerade avkastning över 
testperioden 2006 – 2015. (%) 

 
Källa: Egenkonstruerat diagram över studieobjektens ackumulerade avkastning över testperioden. 
 
Det som går att utläsa ur Diagram 5.1.1 är att Volatilitetsportföljen med utdelning genererar det 

högsta ackumulerade avkastningsresultatet sett över studiens hela testperiod. Denna portfölj slår 

sitt jämförelseindex OMXSGI med drygt 100 procentenheter. Även Volatilitetportföljen 

överpresterar gentemot sitt jämförelseindex OMXSPI, framför allt under de sista tre till fyra åren 

av testperioden. Just denna portfölj når i slutet av testperioden nästan ända upp till liknande 

avkastningsnivåer som OMXSGI presterat. 

 

Det går utifrån Diagram 5.1.1 att ana vilken effekt återinvesterade utdelningar får över tid. Den så 

kallade ränta-på-ränta-effekten är påtaglig över längre perioder. 
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Tabell 5.1.1 – Årlig avkastning  
Presentation av volatilitetsportföljernas och jämförelseindexens avkastning per år över 
testperioden 2006 - 2015, samt genomsnittlig avkastning per år under perioden. (%) 

År Volatilitetsportföljen OMXSPI 
Volatilitetsportföljen 

med utdelning OMXSGI 
2006 28,19 23,62 32,11 25,80 
2007 -8,64 -6,04 -5,24 -2,82 
2008 -44,30 -41,96 -41,74 -39,27 
2009 54,42 46,66 59,69 52,24 
2010 23,95 23,05 30,86 26,48 
2011 -13,47 -16,69 -9,48 -13,71 
2012 11,92 12,02 16,56 16,56 
2013 28,54 23,18 34,66 27,77 
2014 22,29 11,86 27,65 15,67 
2015 22,29 6,59 25,79 10,19 

Genomsnittlig 
avkastning per år 12,52 8,23 17,09 11,89 

Källa: Egenkonstruerad tabell över studieobjektens årliga avkastning samt genomsnittlig avkastning per år under 
testperioden. 
 
I Tabell 5.1.1 presenteras avkastningen för respektive volatilitetsportfölj och jämförelseindex från 

januari till december för respektive år under testperioden, samt den genomsnittliga avkastningen 

per år för studieobjekten. Det går bland annat att utläsa att de båda volatilitetsportföljerna i 

genomsnitt överpresterar sina referensindex. Volatilitetsportföljen överavkastar OMXSPI med 4,3 

procent per år i genomsnitt. Volatilitetsportföljens med utdelning har en genomsnittlig avkastning 

som överstiger OMXSGI med 5,2 procent per år. Viktigt att ha i åtanke att detta resultat 

återspeglar är årsvis och kan därför inte fullt ut presentera totalavkastningen. 

 

I Tabell 5.1.2 här nedan visas i princip samma resultat som i Diagram 5.1.1 fast i tabellform, där 

absolutavkastning, eller ackumulerad avkastning, från år till år under studieperioden presenteras. 
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Tabell 5.1.2 - Absolutavkastning 
Presentation av ackumulerad avkastning för volatilitetsportföljerna och 
jämförelseindexen över hela testperioden från 2006 - 2015. (%)	

År Volatilitetsportföljen OMXSPI 
Volatilitetsportföljen 

med utdelning OMXSGI 
2006 28,19 23,62 32,11 25,80 
2007 17,11 16,15 25,19 22,25 
2008 -34,77 -32,58 -27,06 -25,76 
2009 0,73 -1,13 16,48 13,03 
2010 24,85 21,67 52,42 42,96 
2011 8,04 1,36 37,97 23,36 
2012 20,91 13,55 60,82 43,79 
2013 55,42 39,86 116,55 83,72 
2014 90,06 56,45 176,42 112,51 
2015 132,43 66,76 247,70 134,17 

Källa: Egenkonstruerad tabell över studieobjektens ackumulerade avkastning. 
 
Om vi studerar samma resultat som i ovanstående Diagram 5.1.1 fast i tabellform kanske 

resultaten blir mer greppbara och detaljrika. I Tabell 5.1.2 presenteras hur volatilitetsportföljernas 

och jämförelseindexens ackumulerade avkastning har utvecklats från år till år över hela 

testperioden. Beräkningen av avkastning har gjorts geometriskt och det är därmed studieobjektens 

absolutavkastning, inklusive ränta-på-ränta, som presenteras. Vi ser utifrån dessa resultat att 

Volatilitetsportföljen i slutet av testperioden slår sitt referensindex OMXSPI med drygt 66 

procentenheter. Volatilitetsportföljen med utdelning har utvecklats ännu bättre och skillnaden för 

denna portfölj kontra referensindexet OMXSGI uppgår vid slutet av perioden till drygt 114 

procentenheter.  

5.2 Bull- och beartrender 
Perioden som studeras har fyra delperioder som är extra spännande och utmärkande på grund av 

dess ökade marknadsrörelser. Det rör sig i huvudsak om två olika typer av marknadsfaser, den ena 

typen är uppåtgående faser och den andra typen är nedåtgående faser, så kallade bull- och 

beartrender. En av perioderna utgörs av tiden kring den senaste finanskrisen mellan 2007-2008 och 

den beartrend som då präglade världens börser. Denna beartrend varade på den svenska marknden 

i 472 dagar mellan den 13:e juli 2007 och 27 oktober 2008. Under denna period föll det svenska 

indexet OMXS30, vilket speglar utvecklingen för Stockholmsbörsens 30 största och mest 

handlade bolag, 55,96 procent. Det brantaste fallet i detta index kom efter Lehman Brothers 

konkurs den 15 september 2008. Ungefär en och en halv månad senare började marknaden trenda 

uppåt igen och beartrenden ansågs då vara över för denna gång. 
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Den andra intressanta perioden är den efterföljande bulltrend som efter finanskrisens efterdyningar 

präglade finansmarknaderna. Denna trend varade på Stockholmsbörsen fram till inledningen av 

2011 då marknaden rörde sig in en ny beartrend i samband med att den så kallade Eurokrisen slog 

till och vissa europeiska länder drabbades av ekonomiska svårigheter. Eurokrisen pågick sedan 

fram till ungefär septembermånad under 2011 och detta är den tredje intressanta delperioden. När 

marknaden börjat slappna av igen efter Eurokrisen, och förväntningarna om framtiden ljusnade 

något inleddes en ny bulltrend. Denna pågick från hösten 2011 fram till och med 27 april 2015, då 

marknaderna började vända nedåt igen. Detta är den fjärde intressanta tidsperioden. Dessa 

händelser och marknadstrender kan sammantaget anses vara extra intressanta att studera och därför 

kommer portföljernas och indexens prestation under dessa fyra perioder att nedan presenteras med 

hjälp av diagram och tabeller. Resultaten analyseras och diskuteras sedan ytterligare i kommande 

kapitel. 

Diagram 5.2.1 - Finanskrisen 
Presentation av avkastningens utveckling till följd av beartrenden under finanskrisen mellan 
juli 2007 till oktober 2008, för volatilitetsportföljerna samt jämförelseindex. 

 
Källa: Egenkonstruerat diagram över studieobjektens ackumulerade avkastning under finanskrisen (juli 2007 till 
oktober 2008). 
 
Under perioden för finanskrisen går det tydligt att se att både portföljer och index drabbas av 

kraftiga nedgångar, men att volatilitetsportföljerna klarar sig något bättre än indexen. Större delen 

av de kortare perioder med uppåtgående rörelser för graferna denna period sammanfaller med 

rapport- och utdelningsperioden för svenska aktiebolag. Detta genererar en knuff uppåt för 

graferna som någorlunda lindrar fallet, för utvecklingskurvorna. Det mest relevanta som 

-60% 

-50% 

-40% 

-30% 

-20% 

-10% 

0% 

Volatilitetsportföljen OMXSPI
OMXSGI Volatilitetsportföljen	med	utdelning



	 85	

diagrammet ovan visar är dock att båda volatilitetsportföljerna klarar sig bättre under perioden för 

finanskrisen. Dessa portföljer kan därför anses få ett visst försprång gentemot indexen in i den 

uppgångsfas som följde efter finanskrisen. Minns resultaten från Tabell 5.1.1 där avkastningen på 

helårsbasis under testperioden presenteras. I denna tabell ser vi att båda volatilitetsportföljerna 

presterat sämre än respektive index på årsbasis men att denna kraftigare nedgång startar på högre 

nivåer vilket då speglas i resultaten i ovanstående diagram för den specifika beartrenden i 

anslutning till finanskrisen. Portföljerna som konstruerats klarar sig därför bättre om vi ser som 

helheten för just denna nedgångsfas. 

Diagram 5.2.2 – Uppgång efter finanskrisen 
Presentation av avkastningens utveckling under bulltrenden efter finanskrisen mellan december 
2008 och december 2010, för volatilitetsportföljerna samt jämförelseindexen. 

 
Källa: Egenkonstruerat diagram över studieobjektens ackumulerade avkastning under bulltrenden efter finanskrisen 
(december 2008 till december 2010). 
 
Efter finanskrisen följer ungefär två år av uppåtgående marknader där återinvesterad utdelning har 

en synbar effekt på avkastningen. Bortsett från skillnaden med och utan återinvestering av 

utdelningen så följer indexen och volatilitetsportföljerna varandra ganska konsekvent och rör sig 

kring liknande avkastningsnivåer. Relevant för perioden är att båda volatilitetsportföljerna följer 

sina jämförelseindex utveckling bra och Volatilitetsportföljen med utdelning överavkastar 

OMXSGI något. Volatilitetsportföljen avkastar strax under sitt jämförelseindex OMXSPI men har 

ändå en uppgång på över 83 procent under perioden. Betavärdena, som vi återkommer till senare i 

detta kapitel, för våra portföljer under denna period är ganska låga även fast studieobjekten följer 

varandra ganska väl. Något som kan indikera att uppgång för portfölj och index inte behöver ske 
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under samma månad men i slutändan ändå ge likande procentuell utveckling. Betavärdena för båda 

volatilitetsportföljerna ligger under denna period på ungefär 0,55, vilket får anses förhållandevis 

lågt. Något som tyder på att volatilitetsportföljernas har en lägre grad av marknadsrisk under 

perioden, men ändå lyckas avkasta på liknande nivåer som marknaden. 

Diagram 5.2.3 - Eurokrisen 
Presentation av beartrenden under Eurokrisen januari 2011 till september 2011 för 
volatilitetsportföljerna samt jämförelseindex 

 
Källa: Egenkonstruerat diagram över studieobjektens ackumulerade avkastning under Eurokrisen (januari 2011 till 
september 2011). 
 
Under perioden 2006 - 2015 som vi valt att studera infinner sig två stycken större börsfall, något vi 

även nämnt tidigare. Det ena orsakades av finanskrisen, vilket visas i anslutning till Diagram 5.2.1. 

Det andra börsfallet var till följd av Eurokrisen, och detta resultat visas i Diagram 5.2.3 här ovan. 

Eurokrisen inträffade under inledningen av 2011 och bidrog till en nedgång på cirka 20 procent för 

storbolagsindexet OMXS30. I diagrammet här ovan går det att se att de båda jämförelseindexen 

föll mer än 20 procent. Volatilitetsportföljerna klarade sig lite bättre än indexen och föll båda cirka 

15 procent och där volatilitetsportföljen med utdelning klarade sig allra bäst. Anledningen till att 

denna portfölj klarade sig bättre än övriga tänkas infalla under perioden mars-maj då större delen 

av utdelningarna återinvesteras. Både Volatilitetsportföljen med utdelning och OMXSGI har en 

uppgång under perioden mars-maj som tydligt ses i diagrammet, eftersom att större delen av 

bolagen på Stockholmsbörsen lämnar utdelning under denna period. I slutet av denna beartrend går 

OMXSGI ner kraftigt vilket gör att detta index även sjunker under Volatilitetsportföljen under 
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augusti månad och sedan stannar där. Även under denna period ser vi relativt låga betavärden för 

båda våra volatilitetsportföljer. Volatilitetsportföljen uppvisar ett beta på 0,69 och 

Volatilitetsportföljen med utdelning ett beta på 0,73. Detta kan tänkas vara en anledning till att 

portföljerna klarar sig någorlunda bättre än indexen och inte faller lika kraftig under perioden. Av 

ovanstående resultat att döma verkar lågvolatila innehav varit gynnsamma investeringar under 

denna tidsperiod. 

Diagram 5.2.4 – Uppgång efter Eurokrisen 
Presentation av avkastningens utveckling under bulltrenden efter Eurokrisen mellan oktober 
2011 och maj 2015, för volatilitetsportföljerna samt jämförelseindexen. 

 
Källa: Egenkonstruerat diagram över studieobjektens ackumulerade avkastning under bulltrenden efter 
Eurokrisen(oktober 2011 till maj 2015). 
 
Perioden efter Eurokrisen präglas av en lång och kraftig börsuppgång. Perioden sträcker sig 

uppskattningsvis från november - december 2011 fram till maj 2015. Volatilitetsportföljerna 

överpresterar sina jämförelseindex under perioden, något som tydligast börjar märkas i början av 

2014. Fram till denna tidpunkt utvecklas samtliga studieobjekt i mer i linje med varandra. Även 

under denna period kan effekten av ränta-på-ränta ses vara påtaglig och denna får även pågå under 

en längre period denna gång vilket ökar effekten. Vi ser att betavärdena för volatilitetsportföljernas 

under denna period är väldig låga i genomsnitt. Att portföljerna ändå lyckas överprestera 

marknaden är intressanta resultat. 
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Tabell 5.2.1 – Betavärde 
Betavärden för volatilitetsportföljerna under förekommande bull- och beartrender under 
testperioden 2006 – 2015 

Period Volatilitetsportföljen 
Volatilitetsportföljen med 

utdelning 
Bear: juli 2007 - oktober 2008 0,83 0,81 

Bull: december 2008 - december 2010 0,56 0,57 
Bear: januari 2011 - september 2011 0,69 0,73 

Bull: oktober 2011 - maj 2015 0,78 0,78 
Källa: Egenkonstruerad tabell över studieobjektens betavärde under förekommande bull- och beartrender under 
testperioden. 
	
Volatilitetsportföljernas betavärden under de olika faserna kan ses vara länge än ett (1) under 

samtliga marknadsfaser. De lägsta betavärdena ses under uppgången efter finanskrisen samt 

under börsnedgången till följd av Eurokrisen. Under de två andra perioderna är betavärdena 

relativt lika genomsnittet för hela testperioden 2006 till 2015. Trots att betavärdena för 

volatilitetsportföljerna varit lägre än ett (1) och därför innehållit mindre grad av 

marknadsrisk lyckas portföljerna ändå prestera bättre, eller minst lika bra, som sina 

respektive index, framför allt under perioderna av allmän börsnedgång då portföljerna inte 

drabbas av lika kraftiga nedgångar som marknaden. Dessa resultat indikerar att den valda 

strategin för studien särskilt verkar fungera under tider av allmän börsnedgång. 

Tabell 5.2.2 – Sammanställning av studieobjektens utveckling 
Sammanställning av volatilitetsportföljernas och jämförelseindexens utveckling under de 
bull- och beartrender som förekommit under testperioden 2006 - 2015. (%) 

Period Volatilitetsportföljen OMXSPI 
Volatilitetsportföljen 

med utdelning OMXSGI 
Finanskrisen -46,78 -50,91 -44,93 -49,06 

Bulltrend efter 
finanskrisen 83,37 87,04 101,14 99,64 
Eurokrisen -17,65 -23,06 -13,96 -20,37 

Bulltrend efter 
Eurokrisen 116,70 90,28 153,96 119,35 

Källa: Egenkonstruerad tabell över studieobjektens ackumulerade avkastning under förekommande bull- och 
beartrender. 
 
I Tabell 5.2.2 kan resultaten som presenterades i Diagram 5.2.1 till och med 5.2.4 ses summerade i 

tabellform, vilket tillför viss jämförbarhet mellan resultaten för de olika portföljerna under 

respektive marknadsfas. Marknadsfaserna i sig är dock svårare att jämföra rakt av, eftersom 

durationen för faserna skiljer sig åt. De ger dock någon slags indikation för hur portföljerna klarat 

sig i de olika typerna av upp- och nedgångsfaser som förekommit under studiens testperiod och vi 

ser överlag att volatilitetsportföljerna som konstruerats lyckats prestera bättre än marknaden under 

de studerade delperioderna. 
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Sammanfattningsvis kan det utifrån de presenterade resultaten i ovanstående diagram och tabeller 

sägas att de båda volatilitetsportföljerna överlag presterat bra relativt sina respektive index, och i 

de flesta fall presterat bättre i både upp- och nedåtgående marknadstrender, något som troligtvis 

bidragit till den goda totalavkastningen sett till studiens hela tidsperiod som presenterades i 

inledningen av detta resultatkapitel. 

5.3 Avkastningsmått 
Den andra delen av syftet med vår studie är att testa huruvida en likaviktad aktieportfölj 

innehållandes aktier med låg uppvisad historisk volatilitet kunnat generera en högre riskjusterad 

avkastning än marknaden som helhet. Av denna anledning kommer vi i följande avsnitt presentera 

de riskjusterade resultat vi beräknat med hjälp av Sharpekvoter och Jensens alfa. Vi kommer även 

visa vilka betavärden samt standardavvikelser som portföljerna uppvisar under testperioden. I 

största möjligaste mån kommer vi även att jämföra portföljernas prestation och resultat med de 

båda jämförelseindexen, detta för att få en bättre förståelse över vad de presenterade resultaten 

verkligen visar.  

 

Med anledning av ovanstående börjar vi med att presentera de riskjusterad avkastning genom de 

beräknade Sharpekvoterna för studieobjekten.  

Tabell 5.3.1 - Sharpekvoter 
Volatilitetsportföljernas och jämförelseindexens beräknade Sharpekvoter under respektive 
år samt som genomsnitt över hela testperioden 2006 – 2015. 

År Volatilitetsportföljen OMXSPI 
Volatilitetsportföljen 

med utdelning OMXSGI 
2006 1,51 1,29 1,73 1,49 
2007 -1,22 -0,79 -0,74 -0,41 
2008 -2,63 -2,00 -2,37 -1,74 
2009 2,90 1,93 2,88 1,92 
2010 1,55 1,36 2,02 1,53 
2011 -1,31 -1,11 -0,87 -0,87 
2012 1,06 0,78 1,63 1,15 
2013 2,38 1,86 2,98 2,26 
2014 2,12 1,43 2,55 1,84 
2015 1,35 0,45 1,54 0,63 

Genomsnittlig 
årlig Sharpekvot 0,77 0,52 1,14 0,78 

Källa: Egenkonstruerad tabell över studieobjektens Sharpekvoter under respektive år samt genomsnittlig årlig 
Sharpekvot. 
 
Sharpekvoterna presenterade i Tabell 5.3.1 här ovan ger oss en bild av studieobjektens 

riskjusterade avkastning för respektive år. Resultaten presenteras för varje år under studieperioden 
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men även som ett genomsnitt för hela testperioden. Under samtliga år med positiv utveckling 

gällande avkastning genererar volatilitetsportföljerna en högre Sharpekvot än dess 

jämförelseindex. Under perioderna med negativ utveckling med avseende på objektens årvisa 

avkastning uppvisar volatilitetsportföljerna lägre Sharpekvoter än dess jämförelseindex. 

Anledningar och förklaringar till detta lämnar vi till studiens kapitel om resultatanalys. De 

viktigaste resultaten att ta med sig från ovanstående Tabell 5.3.1 anser vi vara att båda 

volatilitetsportföljerna presterar en större genomsnittlig Sharpekvot än jämförelseindexen sett över 

hela studiens testperiod och att portföljernas under de år med positiv utveckling visar tecken på att 

uppnå god riskjusterad avkastning relativt marknaden. 

Tabell 5.3.2 – Jensens alfa 
Jensens alfa för volatilitetsportföljerna under respektive år samt som genomsnitt över hela  
testperioden. Volatilitetsportföljen jämförd med OMXSPI och Volatilitetsportföljen med 
utdelning jämförd med OMXSGI. (%) 

År Volatilitetsportföljen Volatilitetsportföljen med utdelning 
2006 5,63 6,89 
2007 -4,74 -3,84 
2008 -13,62 -13,32 
2009 34,47 34,76 
2010 5,72 10,86 
2011 -2,84 -0,61 
2012 3,54 5,40 
2013 8,74 11,51 
2014 9,03 10,08 
2015 16,64 17,07 

Genomsnitt 6,26 7,88 
Källa: Egenkonstruerad tabell över Jensens alfa för studieobjekten under samtliga år samt som genomsnitt under 
testperioden. 
 
Ur ovanstående tabell går det att utläsa att volatilitetsportföljerna överlag genererar en betydande 

riskjusterad överavkastning i jämförelse med sina respektive index. I genomsnitt över hela 

perioden ligger denna riskjusterade överavkastning mellan ungefär 6 och 8 procent per år jämfört 

med marknaden. De år då portföljerna uppvisar ett negativt Jensens alfa sammanfaller med de två 

beartrender som tidigare presenterats i Diagram 5.2.1 och 5.2.3. I tabellen går att se att 

portföljernas genererade Jensens alfa varierar väldigt mycket över tiden men att de båda under sju 

av tio år lyckas generera en positiv riskjusterad överavkastning relativt sina index. Dessa resultat 

analyseras mer ingående i ett senare kapitel men ovanstående resultat tyder på att den valda 

portföljstrategin visar tecken på att fungera väl när liknande tidsperioder som den i den här studien 

studeras. 
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Tabell 5.3.3 – Betavärden för volatilitetsportföljerna 
Volatilitetsportföljernas betavärden för varje enskilt år samt för hela testperioden 2006 - 
2015 

Period Volatilitetsportföljen Volatilitetsportföljen med utdelning 
2006 0,95 0,98 
2007 0,78 0,78 
2008 0,75 0,75 
2009 0,42 0,47 
2010 0,79 0,75 
2011 0,67 0,69 
2012 0,66 0,65 
2013 0,85 0,83 
2014 1,12 1,12 
2015 0,86 0,86 

Hela perioden 0,79 0,78 
Källa: Egenkonstruerad tabell över studieobjektens betavärde under samtliga år samt för hela testperioden. 
 
I ovanstående Tabell 5.3.3 redovisas volatilitetsportföljernas estimerade betavärden för respektive 

år, samt för hela testperioden. Det går utifrån dessa resultat säga att generellt sett uppvisar 

portföljerna lägre betavärden än ett (1), bortsett från år 2014 så betavärdet är något högre än ett 

(1). Sett över hela studiens testperiod uppvisar Volatilitetsportföljen ett betavärde på 0,79 och 

Volatilitetsportföljen med utdelning ett betavärde på 0,78. Något som överlag får anses vara 

ganska lågt. Att portföljerna trots lägre grad av marknadsrisk mätt genom dessa betavärden 

generellt sett lyckas uppnå både högre total avkastning och högre riskjusterad avkastning än 

marknaden är intressant eftersom det inte bör vara genomförbart enligt ofta praktiserad teori, något 

som vi återkommer till i studiens analysavsnitt. 
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Tabell 5.3.4 - Standardavvikelse 
Årsnormerad standardavvikelse baserad på de månadsvisa standardavvikelserna för 
volatilitetsportföljerna och dess jämförelseindex för respektive år, hela studieperioden 
samt som genomsnitt per år. (%) 

Period Volatilitetsportföljen OMXSPI 
Volatilitetsportföljen 

med utdelning OMXSGI 
2006 15,16 14,99 14,89 14,01 
2007 9,48 11,13 10,82 12,97 
2008 21,30 25,68 21,91 26,83 
2009 14,83 20,06 16,12 22,24 
2010 13,62 15,22 13,07 15,29 
2011 11,27 15,92 11,97 16,49 
2012 9,47 13,65 8,53 12,43 
2013 10,05 10,62 9,54 10,31 
2014 9,17 7,43 9,27 7,55 
2015 15,48 17,64 15,34 17,52 

Hela perioden 15,57 17,45 15,73 17,83 
Genomsnitt per år  12,98 15,23 13,15 15,56 

Källa: Egenkonstruerad tabell över studieobjektens uppvisade standardavvikelse per år, hela testperioden samt som 
årsgenomsnitt.  
 
Som kan avläsas i ovanstående tabell så har volatilitetsportföljerna en lägre uppvisad 

standardavvikelse än respektive jämförelseindex under större delen av testperioden. Endast två av 

tio år, 2006 samt 2014, uppvisar jämförelseindexen en lägre standardavvikelse. Vad som bör 

uppmärksammas i denna tabell är att det är samma två år, alltså 2006 och 2014, som betavärdena i 

Tabell 5.3.3 som volatilitetsportföljerna uppnår ett beta vid cirka ett (1) och då innehåller nästintill 

samma risknivå som marknaden. Under 2014 uppvisar båda portföljerna ett betavärde på 1,12 och 

under 2006 på 0,95 respektive 0,98. Dessa höga betavärden blir framförallt tydligt avseende 

portföljernas utveckling under 2014, då båda volatilitetsportföljerna överavkastar kraftigt gentemot 

respektive jämförelseindex. 

 

Att standardavvikelserna för portföljerna generellt sett är lägre än marknadens, samtidigt som 

portföljerna genererar bättre avkastningsnivåer, kan vara en möjlig förklaring till portföljernas 

högre Sharpekvoter i genomsnitt. Det kan därför vara en snabb och enkel slutsats att historiskt låg 

volatilitet bidrar till att skapa en portfölj med lägre risk än den genomsnittliga. Vilket också varit 

en form av målsättning med sammansättningen av portföljerna som gjorts i denna studie. En 

tolkning som kan göras utifrån det ovanstående resultatet är dock att portföljerna som sådana inte 

behöver innehålla lägre volatilitet än marknaden, bara för att innehaven i sig har haft låg volatilitet 

de tre föregående månaderna. Dess historiska volatilitet behöver nödvändigtvis inte alltid upprepa 

sig. Detta ser vi exempelvis som tydligast under år 2006 och 2014 där båda volatilitetsportföljerna 

uppvisar högre standardavvikelse än jämförelseindexen. Dessa resultat går egentligen rakt emot 
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vad strategin som används försöker uppnå, att ha just lägre risk än marknaden. Anledningar till 

detta kan vara att de innehaven med lägst historisk volatilitet är aktier som ännu inte har påverkats 

av tidigare eller kommande marknadsrörelser, men att de under samma period som de tar plats i 

portföljen börjas påverkas av detta. Denna slags tolkning skulle kunna bidra till att portföljen får 

en betydligt kraftigare rörelse än vad innehaven i sig har haft under de tre föregående månaderna 

och därav uppnår högre standardavvikelse än marknaden. 

 

Sammanfattningsvis kan vi nu säga att de riskjusterade avkastningsmåtten som helhet är till 

volatilitetsportföljernas fördel. Det framgår bland annat då volatilitetsportföljernas under den valda 

testperioden skapar ett Jensens alfa med högre riskjusterad överavkastning. De uppvisade 

Sharpekvoterna och standardavvikelserna tyder även på att portföljerna överlag innehåller lägre 

grad av risk än jämförelseindexen, även om detta vid vissa tillfällen inte alltid är fallet. Överlag 

stärker dock resultaten i ovanstående avsnitt författarnas tes om eventuell förekomst av anomalin 

om låg volatilitet (low volatility anomaly) även på den svenska finansmarknaden. Resultat som för 

den intresserade kan ge inspiration och vara en anledning till att ytterligare undersöka om det kan 

vara gynnsamt att placera kapital i produkter eller portföljer som följer något liknande den 

investeringsstrategi som använt i den aktuella studien. 

5.4 Rebalansering 
Som vi tidigare redogjort för väljer vi att omvikta och rebalansera våra portföljer inför ingången av 

varje ny månad. Av detta följer då att varje enskilt bolag som ingår i portföljerna i inledningen av 

månaden har en portföljvikt om 2,5 procent i och med att antalet inkluderade bolag uppgår till 40 

stycken. För att testa effekten av frekvensen på portföljernas rebalanseringstakt har vi valt att göra 

en beräkning av Volatilitetsportföljen där viktningen av innehaven hålls konstanta på daglig basis, 

vilket innebär att viktningen sker dagligen istället för månadsvis. Så istället för att vid varje ny 

månad återställa portföljvikterna till 2,5 procent görs detta istället inför varje ny dag. Resultaten 

för denna beräkning presenteras nedan i Tabell 5.4.1 och det görs en jämförelse med den 

ursprungliga volatilitetsportföljen med månadsvis rebalansering och utan återinvesterad utdelning. 

 

För att i enlighet med vår valda förvaltningsstrategi kunna studera om det är själva rebalanseringen 

som bidrar till eventuellt ökad effekt på avkastningen, behöver vi isolera denna i viss utsträckning. 

Därför väljer vi att testa skillnaden mellan vår ordinarie Volatilitetsportfölj, den utan utdelning, 

med månadsvis rebalansering, med en identisk portfölj, men där rebalanseringen istället sker på 

daglig basis. 



	 94	

Tabell 5.4.1 – Totalavkastning för portföljer med månadsvis och daglig rebalansering 
Skillnaden mellan avkastningens utveckling för Volatilitetsportföljen och 
Volatilitetsportföljen med daglig rebalansering för varje år samt ackumulerad och 
genomsnittlig avkastning för hela testperioden 2006 - 2015. (%) 

År Volatilitetsportföljen 
Volatilitetsportföljen med 

daglig rebalansering 
2006 28,19 29,09 
2007 -8,64 -8,35 
2008 -44,30 -44,03 
2009 54,42 55,15 
2010 23,95 24,33 
2011 -13,47 -12,64 
2012 11,92 12,56 
2013 28,54 28,55 
2014 22,29 22,21 
2015 22,29 22,21 

Ackumulerad avkastning 
för hela perioden 132,43 141,14 

Genomsnittlig 
avkastning per år 12,52 12,91 

Källa: Egenkonstruerad tabell över den ackumulerade avkastningen för olika rebalanseringsintervall. 
 
Som kan ses i Tabell 5.4.1 genererar Volatilitetsportföljen med daglig rebalansering en högre 

absolutavkastning över hela testperioden, och även under samtliga år bortsett från de två sista åren. 

Skillnaden dessa två år är dock endast en tiondel, men till fördel för portföljen med månatlig 

rebalansering.  

 

Resultaten av detta test visar att rebalanseringsfrekvensen verkar ha betydelse för avkastningen. 

Det som går att utläsa från ovanstående Tabell 5.4.1 är att Volatilitetsportföljen med daglig 

rebalansering genererar en ackumulerad avkastning över testperioden som uppgår till 141,1 

procent. Minns sedan tidigare att den ordinarie Volatilitetsportföljen avkastat 132, 4 procent under 

samma period, vilket för säkerhets skull även presenteras i ovanstående tabell. Portföljernas 

genomsnittliga årsavkastning över perioden skiljer sig åt med 0,4 procent, till fördel för portföljen 

med daglig rebalansering. Om vi för att förtydliga dessa resultat ytterligare koncentrerar oss på 

den månadsvisa skillnaden för respektive portfölj, ser vi att portföljen med daglig rebalansering 

under 85 av de 120 studerade månaderna överavkastar gentemot den ordinarie portföljen med 

månadsvis rebalansering. Utifrån dessa resultat går det att påstå att rebalanseringsfrekvensen 

verkar ha betydelse för avkastningen under den period som testats. 
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5.5 Regression 

Tabell 5.5.1 - Regressionsresultat 
Regressionsresultat och anpassningsmått för regressioner mellan volatilitetsportföljerna 
och jämförelseindexen för hela testperioden 2006 – 2015. 

  Volatilitetsportföljen 
Volatilitetsportföljen med 

utdelning 

 
Alfa Beta Alfa Beta 

Ri, 2006-2015 (α) ("#,@AAB8@A9C+,- ) (α) ("#,@AAB8@A9C+,- ) 
Koefficient 0,00 0,79 0,01 0,79 
Standardavvikelse 0,00 0,04 0,00 0,04 
T-värde 1,91 20,91 2,50 21,12 
P-värde 0,06 0,00 0,01 0,00 
Nedre gräns KI (95%) 0,00 0,72 0,00 0,71 
Övre gräns KI (95%) 0,01 0,87 0,01 0,86 
R (korrelation) 0,89 0,89 
R2 (Förklaringsgrad) 0,79 0,79 
Justerad R2 0,79 0,79 
N (Antal observationer) 120,00 120,00 
Frihetsgrader (n-k-1) 118,00 118,00 
Källa:	Tabellvärden	hämtade	från	regressionsanalyser	gjorda	i	Microsoft	Excel	och	StatPlus,	baserade	på	data	från	
Nasdaq.	
 

I Tabell 5.5.1 presenteras de resultat som genererats utifrån de genomförda regressionsanalyserna. 

Detta har gjorts för att eventuellt kunna hitta något linjärt samband mellan jämförelseindexen 

OMXSPI samt OMXSGI och de båda volatilitetsportföljerna. Genom regressionsresultaten kan det 

bland annt utläsas vilket betavärde (β) portföljerna har haft under studieperioden, samt konstanten 

eller interceptet för den räta linjen över respektive samband som uppvisas mellan varje portfölj och 

index. Interceptet benämns i en regressionsanalys ibland som alfa (α), denna parameter ska dock 

inte förväxlas med alfa som i exempelvis Jensens alfa där alfa tolkas som överavkastning och som 

presenterats tidigare. 

 

Förklaringsgraden (R2) kan även den avläsas i regressionsresultatet i Tabell 5.5.1. Denna 

förklaringsgrad ger en indikation på hur mycket av portföljens utveckling som kan förklaras av 

marknaden utveckling, representerad av jämförelseindexen. En hög förklaringsgrad för 

regressionen indikerar att volatilitetsportföljernas betavärde har uppvisat en liten spridning, eller 

variation under testperioden. I Tabell 5.5.1 går att avläsa att båda portföljerna uppvisar samma 

förklaringsgrad vilket tyder på att deras betavärden varierar liknande under testperioden och att 

denna variation är relativt liten. Att de uppvisar en förklaringsgrad på 0,79 tyder även på att 

utvecklingen till ganska stor del, närmare 80 procent kan förklaras av den underliggande 

marknadens utveckling, men att resterande andel av utvecklingen förklaras av något annat. Vi ser 
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även att de skattade betavärdena är signifikanta på 5 procents signifikansnivå utifrån de t- samt p-

värden som presenteras i ovanstående tabell. 

5.6 Sensitivitetsprövning 
Som vi tidigare redogjort för i studiens metodavsnitt ämnar vi även försöka utföra någon form av 

känslighetsanalys för att ytterligare kontrastera studiens uppvisade resultat. Resultaten från denna 

presenteras i följande avsnitt. Minns att den ursprungliga portföljen innehåller 40 stycken innehav, 

som månadsvis väljs ut baserat på dess uppvisade volatilitet under de föregående tre månaderna. I 

diagrammet nedan presenteras hur volatiliteten för denna portföljs innehav utvecklats under 

studiens hela testperiod, i genomsnitt under kvartalet innan de valts ut som innehav för portföljen. 

I anslutning till denna volatilitet presenteras även den genomsnittliga volatilitetsutvecklingen för 

de 90 bolag som exkluderats ur det månadsvisa portföljurvalet. Samma tillvägagångssätt används 

för att studera den genomsnittliga volatilitetsutvecklingen för hela urvalet om 150 stycken bolag. 

Det är den årsnormerade volatilitetsutvecklingen per månad under föregående kvartal, som 

presenteras i Diagram 5.6.1. I efterföljande Tabell 5.6.1 presenteras sedan den genomsnittliga 

volatiliteten per år under testperioden, samt den genomsnittliga volatiliteten under hela 

testperioden. 

Diagram 5.6.1.  - Volatilitetsförändring 
Volatilitetens förändring över perioden för hela urvalet, de 40 bolag som används i 
volatilitetsportföljen samt de exkluderade bolagen från volatilitetsportföljen. 

 
Källa: Egenkonstruerat diagram över den historiska och genomsnittliga volatilitetsutvecklingen för de olika typerna av 
urvalsgrupper över hela studieperioden.  
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I ovanstående Diagram 5.6.1 redovisas den genomsnittliga volatiliteten för de olika urvalen och 

portföljerna som satts samman utifrån dem. Om ovanstående resultat går överlag går det att säga 

den ursprungliga portföljen som satts samman i enlighet med den strategi som valts ut för denna 

studie, också är den portfölj vars innehav haft den lägsta genomsnittliga volatiliteten, under 

föregående tre månader innan de inkluderats i portföljen. Något som dock bör kunna förväntas 

utifrån att den grundar sig på de bolag med lägst uppvisad volatilitet i urvalet. De övriga 

aktiebolagen har som synes haft en tydligt högre genomsnittlig volatilitet föregående kvartal. 

Samvariationen mellan de olika kurvorna i grafen är stor, men de har över testperioden utvecklat 

sig praktiskt taget likartat, om än på olika nivåer. Diagram 5.6.1 visar alltså hur portföljinnehavens 

volatilitet fluktuerat i genomsnitt, kvartalet innan de inkluderats i någon av ovanstående 

”urvalsportföljer” om vi får kalla dem så, och säger i själva verket inte någonting om den faktiska 

volatilitetsutvecklingen för portföljerna, utan ger endast en bild av den genomsnittliga volatiliteten 

under föregående kvartal. De bolag med högst genomsnittlig volatilitet är de bolag som 

exkluderats, just på grund av att deras volatilitet bevisligen varit för hög. De är även möjligt att 

urskilja att perioderna av betydligt högre volatilitet sammanfaller väl med de perioder då det varit 

antingen bear- eller bullmarknader med kraftigt ökade marknadsrörelser som präglat börsen. 

Tabell 5.6.1 - Volatilitetsförändring 
Utveckling av volatiliteten för hela perioden och respektive år för Volatilitetsportföljen, hela 
urvalet samt de exkluderade bolagen. (%) 

År Volatilitetsportföljen Exkluderade bolag Hela urvalet 
2015 22,51 39,85 35,03 
2014 17,37 34,07 29,43 
2013 17,61 36,23 31,23 
2012 21,99 40,94 35,89 
2011 24,33 41,27 36,72 
2010 22,27 38,46 34,06 
2009 33,11 57,34 50,88 
2008 32,56 50,99 46,02 
2007 22,32 37,24 33,15 
2006 21,90 38,07 33,57 

Genomsnitt för 
hela testperioden 23,60 41,45 36,60 

Källa: Egenkonstruerad tabell över den genomsnittliga volatilitetsutvecklingen för de olika typerna av urvalsgrupper.  
 
Tabell 5.6.1 visar samma resultat som Diagram 5.6.1, men i sifferform för att göra resultaten mer 

greppbara. Det är alltså den genomsnittliga kvartalsvolatiliteten för de olika grupperna av 

urvalsobjekt, som årsnormerats för att få fram den genomsnittliga volatilitet per år, dels för 

innehaven i Volatilitetsportföljen, men även för de bolag som exkluderats från portföljen, samt för 

hela urvalet om 150 stycken bolag. De presenterade resultatet visar den beräknade volatiliteten för 

respektive år under testperioden, samt genomsnittet per år sett över för hela testperioden. Precis 
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som i föregående graf ser vi även här att innehaven i Volatilitetsportföljen har en lägre 

genomsnittlig volatilitet under föregående kvartal än de andra två urvalsgrupperna. 

 
I denna avslutande del av resultatkapitlet presenteras återigen den ursprungliga 

Volatilitetsportföljen utan utdelnings aggregerade avkastning över hela studieperioden. Minns att 

denna innehåller 40 stycken innehav. I enlighet med studiens metodavsnitt väljer vi att även göra 

alternativa konstruktioner av denna portfölj, där olika antal innehav i portföljen testas för att se om 

det får någon påverkan på det aggregerade resultatet. Dessa alternativa portföljkonstruktioner 

innehåller 20 respektive 30 olika innehav. Inget skiljer dessa alternativa portföljer åt i förhållande 

till den ursprungliga portföljen, förutom antalet innehav. Det innebär att dessa portföljer är 

sammansatta och konstruerade i enlighet med den portföljstrategi som genomgående används i 

denna studie, förutom att innehaven i dessa portföljer är de 20 respektive 30 bolag med lägst 

uppvisad volatilitet under förevarande kvartal inne de inkluderades i portföljerna. Portföljerna är 

således också likaviktade och rebalanseras och omallokeras på månatlig basis. 

Diagram 5.6.2 – Olika antal innehav 
Utveckling för volatilitetsportföljen med 20, 30 och 40 innehav. 

 
Källa: Egenkonstruerat diagram över utvecklingen för Volatilitetsportföljen med olika antal innehav.  
 
Som kan ses i Diagram 5.6.2. här ovan utvecklas portföljernas totalavkastning relativt lika över 

hela perioden. Efter ungefär halva studieperioden börjar den portfölj innehållandes 20 innehav 

uppvisa förbättrade resultat än de två övriga. Det går även att se att denna portfölj inte har en lika 

stor nedgång under perioden för finanskrisen som de andra två portföljerna, vilket gör att denna 

portfölj sedan utvecklas bättre. Portföljen innehållandes 30 innehav är den portfölj som utvecklas 

sämst under tiden för finanskrisen, men återhämtar sig sedan och utvecklas slutligen bättre än den 
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ursprungliga portföljen. Även om samvariationen gällande portföljernas utveckling över tid är det 

denna portfölj med lägst antal innehav som genererar den bästa totalavkastningen. Enligt detta test 

ser vi att den ursprungliga portföljen innehållandes 40 innehav är den portfölj som uppnår den 

lägsta totalavkastningen.  

Tabell 5.6.2 – Olika antal innehav 
Utveckling för Volatilitetsportföljen med 20, 30 och 40 innehav för varje år samt genomsnitt för 
per år och hela perioden. (%) 

År 20 innehav 30 innehav 40 innehav 
2006 27,75 27,19 28,19 
2007 -10,24 -10,25 -8,64 
2008 -39,99 -45,05 -44,30 
2009 52,49 60,74 54,42 
2010 24,63 20,93 23,95 
2011 -6,27 -8,00 -13,47 
2012 6,17 9,80 11,92 
2013 25,63 27,54 28,54 
2014 27,25 24,32 22,29 
2015 26,88 24,93 22,29 

Genomsnittlig 
avkastning per år 13,43 13,21 12,52 

Hela perioden 163,95 143,98 132,43 
Källa: Egenkonstruerad tabell över den ackumulerade avkastningen för de alternativa portföljkonstruktioner som 
testas. 
 
I ovanstående Tabell 5.6.2 presenteras ett liknande resultat som i ovanstående Diagram 5.6.2 fast i 

sifferform. Den aggregerade avkastningen för de olika portföljerna redovisas för varje enskilt år 

under testperioden som den genomsnittliga årsavkastningen. Även den genomsnittliga 

avkastningen per år sett över hela testperioden presenteras samt den totala avkastningen som 

portföljerna uppnått för hela testperioden. Utifrån resultaten ser vi att samtliga portföljresultat 

varierar en del över perioden, olika portföljerna går bättre vissa år medan de utvecklas något sämre 

under andra år. Dessa resultat förtydligar de tendenser vi såg i föregående diagram ytterligare, 

nämligen att ju färre antal innehav portföljen har haft, desto större avkastning har uppnåtts under 

testperioden. För att ytterligare kontrastera dessa resultat, och betydelsen av antalet inkluderade 

innehav, kommer i nästa tabell en redogörelse för hur dessa olika portföljers volatilitet, mätt 

genom vanlig standardavvikelse, sett ut under perioden. 
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Tabell 5.6.3 – Standardavvikelse för olika antal innehav 
Standardavvikelsen för Volatilitetsportföljen med 20, 30 och 40 innehav för varje år samt hela 
perioden. (%) 

År 20 innehav 30 innehav 40 innehav 
2006 14,62 15,03 15,16 
2007 10,84 10,99 9,48 
2008 20,70 21,60 21,30 
2009 12,58 16,17 14,83 
2010 10,69 13,53 13,62 
2011 10,22 11,03 11,27 
2012 8,74 8,86 9,47 
2013 8,56 9,18 10,05 
2014 8,71 8,71 9,17 
2015 16,40 16,08 15,48 

Hela perioden 14,65 15,83 15,57 
Källa: Egenkonstruerad tabell över standardavvikelsen för de alternativa portföljkonstruktioner som testas. 
 
I ovanstående Tabell 5.6.3 visas den årsvisa standardavvikelsen för de olika portföljerna under 

respektive år, samt den genomsnittliga volatiliteten per portfölj och år sett över hela testperioden. 

Fokuserar vi inledningsvis på den genomsnittliga volatiliteten per portfölj är det möjligt att utläsa 

att portföljens med minst antal innehav, också är den portfölj som uppvisat lägst genomsnittlig 

volatilitet per år över testperioden. Något som kan förstås utifrån att denna portfölj också är mest 

koncentrerad på de bolag med lägst uppvisad historisk volatilitet. Portföljen med högst grad av 

genomsnittlig volatilitet är portföljen innehållandes 30 stycken innehav, men den skiljer sig bara 

ytterst lite från volatiliteten uppvisad av den portfölj innehållande 40 innehav. 
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6 Analys 
I följande kapitel kommer studiens genererade resultat att analyseras och i den mån det är möjligt även 

kopplas an till tidigare studier och teorier. Kapitlet är uppdelat i olika avsnitt där tanken är att dessa ska 

följa resultatkapitlets olika delar. Avslutningsvis görs en summering av analysen där fokus läggs på de 

mest framstående delarna. Analyskapitlet utgör sedan grund för efterföljande kapitel där studiens resultat 

och slutsatser diskuteras.  

6.1 Avkastning för hela perioden 
I Diagram 5.1.1 samt i Tabell 5.1.1 och 5.1.2 presenteras resultat som visar hur de båda 

volatilitetsportföljerna har presterat i relation till sina jämförelseindex under studiens hela 

testperiod. Det finns ett antal tidigare studier som talar om hur överavkastning gentemot 

marknaden är möjlig att uppnå för en specifik tillgångsportfölj. Den generella uppfattningen kring 

vad eventuell överavkastning beror på är att detta följer av en högre nivå av risktagande än 

genomsnittet. Merparten av publicerad finanslitteratur och tidigare forskning menar att utan högre 

grad av risk går det inte att på längre sikt överprestera marknaden. Om någon lyckas med detta 

ändå, beror det endast på slumpen och tursamhet, och inte på den enskilde investerarens 

skicklighet. Av detta följer då att mer riskfyllda aktier och tillgångar har ökad potential till högre 

avkastning, samtidigt som mer säkra eller defensiva aktier inte har samma möjligheter. Något som 

bland annat Baker, Bradley och Wurgler (2011) redogör för.  

 

Den studie som nu genomfört går ut på att konstruera en aktieportfölj med de 40 aktier som de tre 

senaste månaderna har haft lägst volatilitet på den svenska marknaden och sen omallokera och 

rebalansera detta varje månad efter de gjorda antaganden som tidigare redogjorts för. Genom att 

portföljerna varje månad under perioden består av sådana aktier med lägst uppvisad historisk 

volatilitet under föregående kvartal, kan det även antas att dessa portföljer innehållit en lägre nivå 

av risk än genomsnittet under de föregående tre månaderna, något som bland annat framgår av de 

estimerade betavärdena som är relativt låga för båda portföljerna. Trots denna lägre grad av risk 

överpresterar de båda volatilitetsportföljerna sina respektive jämförelseindex, som vi i denna 

studie alltså låter representera marknaden. Att portföljer som innehåller lägre risk lyckas 

överprestera marknaden är ett välkänt fenomen vars existens bekräftats i ett flertal studier kring 

anomalin om låg volatilitet. De resultat som uppvisats i denna studie är liknande de resultat som 

redogjorts för av annan forskning, bland annat av Clarke, de Silva och Thorley (2006), Chan, 

Karceski och Lakonishok (1999), Blitz och van Vliet (2007) och Baker och Haugen (2012). 

Många av de som tidigare studerat detta fenomen använder sig av olika former av riskmått och 

strategimetoder. En del använder historisk volatilitet medan andra använder betavärden och 
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sorterar efter dessa. En beräknar bara aritmetisk avkastning och jämför denna över tid medan 

andra beräknar avkastningen geometriskt (Joshipura & Joshipura, 2015). Vi väljer därför i första 

hand att jämföra våra resultat avseende ackumulerad avkastning med sådana studier där 

avkastningen beräknats geometriskt eftersom även vi gjort detta i enlighet med exempelvis Blitz 

och van Vliet (2007) och Baker, Bradley och Wurgler (2011).  

 

I kommande avsnitt kommer det påvisas att volatilitetsportföljerna inte bara överpresterar 

jämförelseindexen i termer av absolutavkastning, utan även med hänsyn tagen till i riskjusterad 

avkastning och att resultaten även uppnåtts med i genomsnitt låga betavärden relativt marknaden. 

Resultaten från intressanta delperioder som infallit under studiens hela testperiod analyseras också 

i viss utsträckning. 

6.2 Bull- & beartrender 

6.2.1 Diagram 5.2.1 - Finanskrisen 

Volatilitetsportföljernas prestation relateras här till jämförelseindexen under tiden kring 

finanskrisen, som visas i Diagram 5.2.1. Dessa resultat är möjliga att jämföra med de uppvisade 

resultaten i andra studier där fokus ligger på låg volatilitet och där liknande portföljer till våra egna 

testats under perioden för finanskrisen. Minns att volatilitetsportföljerna klarade sig bättre än de 

vanliga marknadsindexen, och att nedgången för dessa portföljer under tiden kring finanskrisen 

var mer begränsad. Volatilitetsportföljerna presterade därmed bättre än marknaden under denna 

tid.  Några som testat liknande portföljer som de vi konstruerat är Chong och Phillips (2013). De 

testar hur ett antal olika portföljer presterade under finanskrisen, eller som de kallar denna tid ”den 

stora recessionen”, med fokus på olika portföljsammansättningar utifrån låg volatilitet och risk. 

Resultaten från deras studie visar att portföljer med fokus på låg volatilitet bland innehaven 

överlag klarar sig bättre i tider av lågkonjunktur och allmän börsnedgång än vad vanliga 

marknadsindex verkar göra. De använder tiden kring finanskrisen som specifikt exempel på en 

sådan period där tillgångar med låg risk överpresterar i förhållande till marknaden (Chong och 

Phillips, 2013). Deras resultat påminner därför mycket om de vi själva uppnått i denna studie, 

vilket ger en viss tyngd till de resultat vår studie uppvisat under denna tidsperiod. Även Baker 

Bradley och Wurgler (2011) samt Hargis och Marx (2012) redogör för liknande resultat. 

 

Värt att notera i detta fall är att den amerikanska marknaden under finanskrisen gick ner ungefär 

37 procent om man ser till ett genomsnitt för de stora börsbolagen (large cap) (Ang, 2014), medan 

den svenska aktiemarknaden gick ner betydligt mer under samma period eftersom de svenska 

storbolagens nedgång bottnade någonstans kring – 55 procent, vilket vi berört tidigare.  



	 103	

6.2.2 Diagram 5.2.2 – Uppgång efter finanskrisen 

I Diagram 5.2.2 redovisas studieobjektens prestation under den tidsperiod som präglades av 

bulltrend och som ägde rum under de första åren efter finanskrisen. Minns att under denna period 

presterade våra volatilitetsportföljer mer i linje med den övergripande marknaden. På grund av att 

volatilitetsportföljerna inte drabbades av lika stora nedgångar som jämförelseindexen uppnår 

portföljerna därför högre avkastningsnivåer under tiden av återhämtning efter finanskrisen. Dessa 

resultat tyder på att volatilitetsportföljerna presterar eller klarar sig bättre än marknaden under 

perioder av allmän börsnedgång samtidigt som de under tider av uppgång presterar mer i linje med 

denna. Något som över tid gynnar dessa portföljers prestation.  

 

Chong och Phillips (2013) fokuserar i sin studie även de på hur deras konstruerade 

lågvolatilitetsportföljer presterat under uppåtgående trender i marknaden. De konstaterar att 

portföljerna trots en lägre risknivå, än den för sammansättningen av jämförelseindexet som i detta 

fall är S&P 500, hänger med jämförelseindexet i den uppåtgående trenden och utvecklas i linje 

med marknaden. De drar därför slutsatsen att deras konstruerade portföljer med låg volatilitet som 

fokus, genererar ett bättre förhållande mellan risk och avkastning än vad sammansättningen av 

indexet S&P 500 lyckas åstadkomma. Som exempel på tidsperiod då dessa resultat uppvisats ger 

de tiden av återhämtning efter finanskrisen (Chong och Phillips, 2013). De resultat som våra 

portföljer genererat under samma tidsepok påminner till stor del om resultaten från Chong och 

Phillips (2013) studie, vilket presenteras i Diagram 5.5.2 i resultatkapitlet. Avkastningen för de 

båda volatilitetsportföljerna är snarlika under perioden efter finanskrisen och de följer sina 

respektive index utveckling väl, trots lägre grad av marknadsrisk mätt som betavärde. Resultaten 

påminner mycket om de från Chong och Phillips (2013) studie, vilket ytterligare stärker 

påståendena om att portföljer innehållandes tillgångar som kännetecknas av låg risk över tid 

tenderar att slå marknaden. Kopplar vi dessa resultat till de resultat som kan avläsas i Tabell 5.3.1, 

går det att se att volatilitetsportföljerna även uppnår betydligt bättre Sharpekvoter än marknaden. 

Våra portföljer har alltså genererat bättre riskjusterad avkastning överlag under testperioden, och 

så även under denna tid av börsuppgång, troligtvis på grund av innehavens lägre volatilitet. Detta 

gör att vi, trots att Chong och Phillips (2013) studie fokuserar på den amerikanska 

finansmarknaden, kan se likheter mellan hur portföljer som konstrueras utifrån låg volatilitet som 

riskfaktor presterar i uppåtgående marknadstrender, så som den efter finanskrisen. 

6.2.3 Diagram 5.2.3 – Eurokrisen  

För att ytterligare kunna analysera och tolka resultaten som genererats i bull- och beartrender på 

marknaden, studerar vi även hur dess avkastning utvecklats under tiden kring Eurokrisen. Detta för 
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att eventuellt kunna relatera till och upptäcka väsentliga skillnader jämfört med dess prestation 

under föregående krisperiod som visades i Diagram 5.2.1. Vi hittar dock inga väsentliga skillnader 

gällande portföljernas prestation under dessa olika tidsperioder utan de uppvisade mönstren 

påminner till stor del om varandra och volatilitetsportföljerna går även den ner, men inte i lika stor 

utsträckning som marknaden. En trolig förklaring till detta har berörts tidigare och det är alltså att 

den lägre graden av marknadsrisk verkar fungera som en slags krockkudde som dämpar fallet för 

portföljerna under tider då marknaden som helhet presterar sämre.  

 

En studie som uppvisar liknande resultat är den som presenterats av Hargis och Marx (2012). 

Dessa studerar bland annat hur en portfölj innehållandes aktier med låg uppvisad volatilitet från 

den globala marknaden presterat under exempelvis Eurokrisen och finner att de lågvolatila 

aktierna klarade sig bättre under perioden för Eurokrisen är vad exempelvis ett globalt världsindex 

gjorde. Den relativa skillnaden med avseende på avkastning var hela 15 procents överavkastning. 

Även om våra portföljer under denna period inte resulterad i någon positiv avkastning, kan vi 

utifrån resultaten i Tabell 5.2.2 se att volatilitetsportföljerna under större delen av perioden ändå 

klarade sig bättre än jämförelseindexen under Eurokrisen eftersom de inte drabbades av en lika 

stor nedgång. Något som indikerar att en strategi med fokus på lågvolatilitet verkar vara en 

gynnsam sådan. Väljer vi att bortse från att benämna denna nedgång som Eurokrisen, och istället 

se det som en period av allmän börsnedgång så stämmer även resultaten överens med de från 

tidigare studier av Baker, Bradley och Wurgler (2011) och Chong och Phillips (2013). Alltså att de 

generella resultaten för lågvolatila strategier är att dessa presterar bättre än marknaden under tider 

av nedgång och så även under denna tidsperiod (Baker, Bradley och Wurgler, 2011; Hargis & 

Marx, 2012; Chong & Phillips, 2013).  

6.2.4 Diagram 5.2.4 – Uppgång efter Eurokrisen 

I likhet med att vi presenterat och analyserat resultaten från två olika beartrender vill vi även göra 

detsamma för två bulltrender under olika perioder och relatera dem till varandra men även till 

annan forskning. I Diagram 5.2.2 presenteras uppgången för portföljerna och marknaden under 

tiden efter finanskrisen. I Diagram 5.2.4 redogör vi istället för börsuppgången efter tiden kring 

Eurokrisen. Joshipura och Joshipura (2015) har sammanställt stora delar av den aktuella 

forskningen på området kring låg volatilitet och risk, och i deras genomgång redogörs det för hur 

portföljer med låga betavärden överlag överpresterar marknaden i både upp- och nedåtgående 

trender, vilket även vi kan se utifrån de presenterade diagrammen. För att ytterligare visa på denna 

effekt presenteras i Tabell 5.2.1 betavärdena för våra volatilitetsportföljer under de bull- och 

beartrender som inträffat under vår testperiod. Det bör dock noteras att under bulltrenden mellan 
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december 2008 till december 2010 är betavärdena som lägst för våra portföljer, och det är också 

under denna period som portföljerna presterar som sämst gentemot sina jämförelseindex, men 

ändå i linje med deras utveckling. Resultaten från tiden under bulltrenden efter Eurokrisen på 

minner till stor del om de resultat som presenterades för tiden av börsuppgång efter finanskrisen. 

Det som är tydligt under den förstnämnda perioden är att ränta-på-ränta-effekten här är ännu 

tydligare och kommer igång på allvar ungefär ett och ett halvt år in i tiden av börsuppgång.  

6.2.5 Summering 

För att analysera bull- och beartrenderna och relatera dem till tidigare forskning om 

faktorinvestering, har vi bland annat jämfört resultaten med de från Arnott m.fl.s (2005) studie. De 

testar att konstruera index utifrån andra fundamentala faktorer än enbart börsvärde, vilket används 

för de vanliga marknadsviktade indexen. De visar sig i deras studie att de alternativt konstruerade 

indexen överpresterar de marknadsviktade indexen med i genomsnitt 1,9 procentenheter per år 

över studiens testperiod, som sträcker sig från 1962 till 2004. Deras index överpresterade både i 

upp- och nedåtgående trender samt i stigande och fallande räntor (Arnott m.fl., 2005). Resultaten 

påminner till viss del därför om de som genererats i vår studie om vi koncentrerar oss på 

portföljernas prestation i tider av olika marknadsfaser.   

 

I vår egen studie uppvisas en genomsnittlig överavkastning på 4,3 procent respektive 5,2 procent 

för de två olika volatilitetsportföljerna. Något som dock bör tas i beaktande är att vår studies 

undersökningsperiod endast sträcker sig över 10 år i förhållande till studien av Arnott m.fl.s (2005) 

där den är hela 42 år. Även om tidsperioderna skiljer sig ganska mycket åt går det ändå att se att 

under upp- och nedåtgående trender på markanden så visar volatilitetsportföljerna generellt sett på 

en överavkastning gentemot jämförelseindexen.  

 

Sammanfattningsvis kan det utifrån resultaten i ovanstående diagram och tabeller sägas att 

volatilitetsportföljerna överlag presterat bra relativt sina respektive index, och att de i de flesta fall 

presterat bättre i både upp- och nedåtgående trender på marknaden. Detta kan även anses stämma 

överens med en del tidigare forskning från andra länder och som applicerats på andra marknader. 

För en riskavert investerare är resultaten intressanta då portföljerna klarar sig bättre i tider av 

allmän börsnedgång. Det kan vara en anledning till att investera i en portfölj med fokus på låg 

volatilitet då det för vissa kan skapa ökad känsla av trygghet. Att dessa portföljer även verkar 

prestera bra relativt marknaden även i uppåtgående trender, och i stor utsträckning överavkastar 

gentemot marknaden, ger ytterligare anledningar till att investera i en portfölj med fokus på låg 

volatilitet. De jämförelser som har gjorts med tidigare studier visar på liknande resultat som denna 
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undersökning, portföljerna klarar sig bättre än index i allmän nedgång och hänger med upp eller 

överpresterar index i tider av börsuppgång. 

6.3 Avkastningsmått 

6.3.1 Sharpekvot 

Black, Jensen & Scholes, argumenterade i sin studie för att investerare genom att koncentrera sig 

på tillgångars volatilitet kan utveckla arbitragestrategier och genom detta kontinuerligt straffa 

marknaden (Black, Jensen & Scholes, 1972). I Tabell 5.3.1 redovisas Sharpekvoterna för de båda 

volatilitetsportföljerna samt deras jämförelseindex för varje år, samt ett genomsnitt för dessa under 

hela testperioden. Det som kan utläsas är att volatilitetsportföljerna generellt sett genererat högre 

Sharpekvoter än indexen, och därmed också bättre riskjusterad avkastning sett till stora delar av 

testperioden. 

 

Blitz och van Vliet (2007) genomförde en studie inriktad på hur lågvolatila aktier avkastat 

historiskt mot marknaden. Deras testperiod sträckte sig över åren 1986 - 2006.  I relation till vår 

egen studie använde sig dessa forskare av mer antaganden och olika studiemoment, med deras 

huvudsakliga syfte var ändå fokus på aktier med låg uppvisad volatilitet. De konstruerade bland 

annat en portfölj som både var likaviktad, och innehöll lågvolatila aktier, i likhet med de portföljer 

som testas i vår studie (Blitz och van Vliet, 2007). För att kunna relatera och jämföra de resultat 

som uppnåtts i vår egen studie väljer vi därför att koppla dem till de resultat som Blitz och van 

Vliet (2007) uppvisade. De applicerade sin studie på både globala och mer regionala marknader, 

och därför testar också vi hur våra resultat förhåller sig till deras resultat, både globalt sett och för 

regionen Europa. 

 

Gällande resultaten i Tabell 5.3.1 kan vi utläsa att Sharpekvoten för Volatilitetsportföljen utan 

utdelning över perioden i genomsnitt uppgår till 0,77. Blitz och van Vliet (2007) uppvisar i sin 

studie en Sharpekvot på 0,72 för portfölj innehållandes lågvolatila aktier på den globala 

marknaden. De uppnådde en Sharpekvot på 0,49 när de applicerade sin strategi enbart på 

europeiska aktier. De globala resultaten stämmer av någon anledning därför bättre överens med 

våra egna uppvisade Sharpekvoter, än vad Sharpekvoterna genererade från den europeiska 

marknaden gör. En tänkbar förklaring till dessa skillnader skulle kunna vara att det vid beräkning 

av Sharpekvoten är avgörande vilken standardavvikelse som används, samt storleken på denna. 

Blitz och van Vliet (2007) presenterar i sin studie en standardavvikelse som uppgår till 10,1 

procent för den globala aktieportföljen, samtidigt som motsvarande för den europeiska portföljen 

uppgår till 12,4 procent. Vår volatilitetsportfölj utan utdelning uppvisar en genomsnittlig 
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standardavvikelse under testperioden som uppgår till på 12,98 procent. Detta resultat gör att vår 

portfölj ligger mer i linje med den europeiska portföljen som testas av Blitz och van Vliet (2007), 

även om Sharpekvoterna för våra porföljer är något högra än de som uppvisades på den europeiska 

marknaden. Då Volatilitetsportföljen uppvisar en högre standardavvikelse kan detta inte vara 

anledningen till den högre Sharpekvoten. Däremot uppvisar Volatilitetsportföljen en 

genomsnittligt högre totalavkastning under perioden än vad Blitz och van Vliets likaviktade 

portfölj med lågvolatila aktier uppvisar på båda de testade marknaderna under hela studerade 

perioden mellan 1986 till 2006 (Blitz och van Vliet, 2007). 

 

Andra studier som har testat portföljer med låg volatilitet som faktor har uppnått likande 

Sharpekvoter. Hsu & Li (2013) testade sin portfölj för den amerikanska marknaden samt 

västvärldens ackumulerade marknader exklusive den amerikanska, på både tio och 20 års sikt. De 

uppnådde värden för Sharpekvoter på mellan 0,61 till 1,90. Inom detta intervall hamnar även de 

flesta av våra portföljers Sharpekvoter. 

 

Andrew Ang (2014) beskriver hur General Motors utvecklade en portfölj med fokus på låg 

volatilitet. Denna portfölj uppvisade en Sharpekvot på 0,7 för perioden mellan 1979 och 2012. 

General Motors portfölj bestående av aktier med låg volatilitet hade som urval för portföljinnehav 

indexet Russell 1000, vilket även används som referensindex för jämförelsens skull (Ang, 2014). 

Det finns flertalet studier på området där likande Sharpekvoter som de vi beräknat uppvisas, och 

som i hög grad kan relateras till det resultat som volatilitetsportföljerna uppvisar. Detta anser vi 

bidrar till att öka rimligheten och trovärdigheten i våra resultat vilka ger vid hand att en strategi 

med fokus på låg volatilitet till synes fungerar även på den svenska marknaden, åtminstone under 

den tidsperiod som vi testat. 

 

För att säga något om de negativa Sharpekvoter som uppvisas under vissa år i Tabell 5.3.1 kan vi 

studera själva formeln för Sharpekvoten, som redogörs för i studiens teoretiska referensram. De 

två delarna som kan göra att volatilitetsportföljerna skiljer sig ifrån jämförelseindexen är skillnader 

avseende riskpremien utöver den riskfria räntan samt standardavvikelsen. Volatilitetsportföljerna 

har under åren med negativ Sharpekvot en lägre uppvisad standardavvikelse än jämförelseindexen. 

Det leder till att den negativa avkastningen för portföljerna inte divideras med en lika stor nämnare 

som den görs för jämförelseindexen. Allt annat lika innebär detta att den lägre standardavvikelsen 

i detta fall missgynnar resultatet för volatilitetsportföljerna. En negativ Sharpekvot är svår att säga 

så mycket mer om än att den ger vid hand att avkastningen inte motsvarat den risknivå tillgången i 
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fråga uppvisat. Vi ser det därför inte anledning inte vara särskilt relevant att analysera de negativa 

Sharpekvoterna ytterligare.  

6.3.2 Jensens Alfa 

Det har tidigare studerats om och i så fall hur rebalansering och likaviktning kan generera 

överavkastning för en portfölj. Bland annat Plyakha, Uppal och Vilkov, 2012, testar detta då de 

väljer att rebalansera ett index på månads-, kvartals- och årsbasis. Deras resultat visade på att 

indexet som rebalanserades på månadsbasis genererade en överavkastning mätt som alfa, som 

uppgick till 1,75 procent, halvårsvis reblansering genererade överavkastning om 1,17 procent och 

årsvis rebalansering bidrog till överavkastning på 0,8 procent. Deras alternativa index jämförs med 

ett marknadsviktat dito. Forskarnas konklusion utifrån dessa resultat var att en kontinuerlig och 

frekvent förekommande rebalansering tenderar att generera ett högre alfavärde och därmed 

överavkastning, än om indexet skulle rebalanserats mer sällan eller varit marknadsviktat (Plyakha, 

Uppal & Vilkov, 2012). Eftersom likaviktningen är en del av den valda strategin för denna studie 

är portföljernas månadsvisa rebalansering därför en tänkbar anledning till att 

volatilitetsportföljerna genererar överavkastning mätt som Jensens alfa, vilket kan avläsas i Tabell 

5.3.2. Då vi valt en kombinerad strategi där likaviktningen är en beståndsdel, är det inte klarlagt 

vilken betydelse själva likaviktningen har för portföljernas uppvisade resultat. Eftersom vi inte i 

detalj studerat respektive riskfaktors påverkan på avkastningen är det därför svårt att säga vilken 

effekt som beror på vad. Det som kan konstateras utifrån studiens resultat vid jämförelse med 

andra studier är dock att rebalanseringen bör ha en viss effekt för att portföljerna överpresterat 

gentemot marknaden. 

 

Baker, Bradley och Wurgler (2011) kan i sin studie uppvisa att lågvolatila aktier och aktier med 

låga betavärden presterar väsentligt mycket bättre sett till genomsnittlig avkastning än dess 

motsatser i form av högriskaktier. Kopplar vi dessa resultatmönster till volatilitetsportföljernas 

prestation i denna studie kan vi fokusera på portföljernas betavärden som återfinns i Tabell 5.3.3 

och jämföra dessa med portföljernas riskjusterade överavkastning mätt som Jensens alfa. Vid 

beräkning av Jensens alfa används portföljens betavärde som en beståndsdel och 

förklaringsvariabel till den estimerade avkastningen portföljen förväntas uppvisa. För 

volatilitetsportföljerna uppvisas i genomsnitt ett lågt betavärde under ett (1) sett över hela studiens 

testperiod. Trots detta uppvisar båda volatilitetsportföljerna en avkastning som överstiger den som 

uppnåtts av marknaden och som kan ses i Tabell 5.1.1.  Mätt som Jensens alfa uppvisar båda 

volatilitetsportföljerna generellt sett en tydlig överavkastning. Dessa resultat är liknande dem som 
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uppvisats i andra studier av bland annat Clarke De Silva och Thorley (2006), Blitz och van Vliet 

(2007), Baker, Bradley & Wurgler (2011) och Baker och Haugen (2012). 

 

Som kan avläsas i Tabell 5.3.2 för Jensens alfa så varierar värdena relativt kraftigt över perioden. 

Något som kan förklaras utifrån att Jensens alfa påverkas av föregående års avkastning, eftersom 

det är en del av uträkningen i formeln. Detta gör då att Jensens alfa för portföljerna år 2009 blir 

väldigt hög eftersom 2008 var ett dåligt år generellt sett på marknaden medan 2009 istället var ett 

väldigt bra år. I genomsnitt över perioden uppnår Volatilitetsportföljen ett Jensens alfa på 6,26 och 

Volatilitetsportföljen med utdelning en på 7,88. 

6.3.3 Betavärden 

I Blitz och van Vliets (2007) studie redogörs även resultat gällande deras portföljers betavärden. 

Vi väljer även här att koncentrera oss på resultaten från deras portföljvariant där endast lågvolatila 

aktier ingår. Vi jämför därför våra egna resultat, här med avseende på betavärden i Tabell 5.3.3, 

med de som genererats från deras globala och europeiska portfölj. Volatilitetsportföljen i vår 

studie uppvisar ett genomsnittligt betavärde över hela perioden på 0,79 i förhållande till 

marknadsindexet OMXSPI. I Blitz och van Vliets forskning presenteras för perioden 1986 till 

2006 ett genomsnittligt betavärde den globala portföljen på 0,56, och för den europeiska 0,64. 

Dessa resultat visar därmed upp lägre betavärden än Volatilitetsportföljen i vår studie (Blitz och 

van Vliet, 2007). Detta skulle kunna tänkas bero på det betydligt större investeringsuniversum som 

används i Blitz och van Vliets studie. Sätter vi in Sverige i ett storregionalt eller globalt perspektiv 

är det en väldigt liten finansmarknad i förhållande till den europeiska och globala aktiemarknaden. 

Korrelationerna mellan de enskilda svenska aktierna och den svenska marknaden som helhet 

tenderar därför att vara större, vilket skulle kunna förklara den högre samvariationen mellan 

Volatilitetsportföljen och OMXSPI som i denna undersökning representerar marknaden. 

 

Även Baker och Haugen (2012) uppvisar i sin studie ett betavärde på 0,64 för sin portfölj av aktier 

med låg volatilitet under tidsperioden 2000 till 2011. I deras studie ligger fokus på den 

amerikanska aktiemarknaden. Liknande förklaringar som hittats i tidigare studier kan appliceras på 

denna studie. 

 

Att kunna överprestera avkastningen på marknaden trots en lägre systematisk risk strider mot 

många av antaganden som följer av teorierna av CAPM och om effektiva marknader. I Tabell 

5.3.3 kan det ändå ses att betavärdet för portföljerna i genomsnitt är lägre än ett (1). Som 

presenteras i tidigare diagram och tabeller så överavkastar volatilitetsportföljerna både i termer av 
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absolutavkastning och riskjusterad avkastning. Att kunna överprestera marknaden trots ett lägre 

betavärde och därav också en lägre marknadsrisk är dock inget revolutionerande även om det är 

intressanta resultat. Liknande resultat är något som presenteras i många andra studier, exempelvis 

tidigare nämnda och Blitz och van Vliet (2007) och Baker och Haugen (2012). Annan liknande 

forskning presenteras av Frazzini och Pedersen (2014). Deras studie går ut på att ”betting against 

beta”, vilket innebär att de testar och bevisar att portföljer med inriktning på tillgångar med låga 

betavärden skapar större alfa och överavkastning än portföljer innehållandes aktier med höga 

betavärden. De kommer även fram till att portföljer bestående av lågriskaktier uppvisar bättre 

förhållanden mellan avkastning och risk mätt som Sharpekvoter än portföljer med mer riskabla 

tillgångar. De finner sådana resultat som indikerar att förhållandet mellan risk och avkastning 

snarare verkar vara inverterat än vad som tidigare påståtts (Frazzini och Pedersen, 2014). Något 

som exempelvis även Ang, Hodrick, Xing och Zhang (2006) redogör för. De resultat som 

uppvisats i vår studie tyder i mångt och mycket på något liknande. 

6.4 Rebalansering 
Plyakha, Uppal och Vilkov (2012), undersöker bland annat rebalanseringstaktens effekt på en 

portföljs eller ett index avkastning. De kommer fram till att en månatlig rebalansering generar 

ökad överavkastning mätt som alfa, än vad kvartals- och årsvis rebalanseringstakt lyckas med. En 

mer frekvent rebalanseringstakt verkar därmed bidra till ytterligare förbättrade avkastningsnivåer. 

Anledningen till detta anses vara att indexet i detta fall får en större exponering mot de mindre 

bolag som inte har en lika stor vikt och exponering mot marknaden. Genom att mindre bolag får en 

större vikt i deras index än i marknadsviktade index, inkluderas därmed en högre riskpremie i 

indexet, som alltså tiltas mer mot småbolag. Denna premie visar sig i längden generera en högre 

avkastning än den marknadsviktade motsvarigheten. Genom att studera absolutavkastningen från 

deras likaviktade index i förhållande till jämförelseindexen så kan en stor skillnad gällande 

avkastning upptäckas. De likaviktade indexen genererar överavkastning. Om vi enbart skulle 

studera det här med likaviktning skulle det kunna antas att hela Volatilitetsportföljens 

överavkastning gentemot OMXSPI kan förklaras av likaviktningen och rebalanseringsfrekvensen 

för denna portfölj. Detta är dock inte fallet. I Plyakha, Uppal och Vilkovs (2012) studie uppvisar 

den likaviktade portföljen en högre standardavvikelse än jämförelseindexen, och håller därmed en 

högre grad av risk, något som inte är konsekvent utifrån de lågvolatila aktiernas uppvisade resultat. 

Det som kan utläsas i Tabell 5.3.4 är att båda volatilitetsportföljerna uppvisar en lägre 

genomsnittlig standardavvikelse än deras respektive jämförelseindex och genom detta kan antas ha 

en lägre nivå av risk. Det indikerar att delar av överavkastningen inte enbart beror på likaviktning 

utan även är en orsak från fokuseringen på tillgångar med låg risk.  
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Detta tolkas som att likaviktningen och rebalanseringen av volatilitetsportföljerna bör ha någon 

slags effekt på avkastningen, men att det inte kan vara den enda effekten, och troligtvis inte heller 

den mest betydande då riskpremien i detta fall inte styr avkastningen som mer generella teorier 

påtalar. Minns att Ang (2014) redogjorde för att riskpremien som kan erhållas till följd av 

regelbundet återkommande rebalansering ligger någonstans kring 0,5 * Variansen ( 0@). Då båda 

våra portföljer har relativt låg standardavvikelse och därigenom även låg varians kan denna 

rebalanseringseffekt antas vara relativt liten i denna studie. 

6.5 Regressionsanalys 
Genom de genomförda regressionsanalyserna kan bland annat regressionens förklaringsgrad 

utläsas. Denna säger något om hur stor del av volatilitetsportföljernas utveckling som förklaras av 

marknadens utveckling i enlighet med regressionens konstruktion. Från studiens resultat gällande 

förklaringsgrader kan vissa jämförelser göras med tidigare forskning. Kahn och Lemmon (2016) 

redogör för att en förklaringsgrad på noll innebär att avkastningen som genereras för en portfölj 

består av rent alfa, och att uppnådd avkastning inte är beroende av den underliggande marknadens 

utveckling. Detta innebär följaktligen att portföljen även bör vara helt fri från marknadsrisk, något 

som i praktiken är svårt att uppnå för sådana tillgångar som handlas över de finansiella 

marknaderna, om investeraren inte går kort och lång i samma portfölj. Då skulle marknadsrisken 

försvinna och den uppnådda avkastningen skulle vara ett resultat av de renodlade riskfaktorerna 

för de ingående tillgångarna. En alternativ tolkning är att avkastningen enbart beror på 

exponeringen mot specifik risk. Med detta som bakgrund skulle det för våra volatilitetsportföljer 

innebära att 21 procent av dess avkastning kan anses bero på specifika riskfaktorerna likaviktning 

och låg volatilitet, och resterande 79 procent av avkastningen beror på portföljernas exponering 

mot marknadsrisk. Amenc, Goltz och Martellini (2013) testar bland annat en portfölj med fokus på 

riskfaktorn låg volatilitet och denna portfölj uppnår en förklaringsgrad på hela 95 procent, vilket är 

betydligt högre än de 79 procents förklaringsgrad som estimerats för våra portföljer och som kan 

avläsas i Tabell 5.5.1. Våra portföljer verkar utifrån detta inte styras lika mycket av marknaden 

som den portfölj Amenc, Goltz och Martellini (2013) presenterar.  

 

Eftersom de estimerade betavärden behandlats i ett eget avsnitt här ovan väljer vi därför att här 

behandla de estimerade alfavärdena som uppnåtts genom regressionsanalysen. Portföljernas 

uppvisade alfavärden är till synes låga och för Volatilitetsportföljen är det inte säkerställt att detta 

värde skiljer sig från noll (0) eftersom dess alfakoefficient inte klarar signifikanstesten. Detta kan 

utläsas som att denna portfölj saknar en förväntad överavkastning. Vår tolkning av detta blir att det 
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för denna portfölj bör antas att Volatilitetsportföljens och marknadens förväntade avkastning för 

respektive år är densamma eller liknande varandra. Den faktiskt uppvisade avkastningen över 

studiens testperiod kan utifrån den uppvisade totalavkastningen sägas vara högre än marknadens 

till följd av inriktningen mot låg volatilitet och likaviktning. Med andra ord kan 

Voltilitetsportföljens och marknadens aritmetiska avkastning förväntas vara densamma, men att 

denna på grund av geometrisk beräkning visar sig vara högre. 

6.6 Sensitivtetsprövning 

6.6.1. Volatilitetsförändring 
Resultatet i inledningen av avsnitt 5.6 visar som bekant hur den historiska volatiliteten för de olika 

urvalsobjekten har varierat över testperioden. Denna volatilitet svarar inte för hur själva 

portföljavkastningen fluktuerat, utan för den genomsnittliga volatiliteten för urvalsbolagen sett ut 

under de tre förevarande månaderna, innan bolagen inkluderas eller exkluderas från portföljen. En 

slutsats som kan dras av resultaten i Diagram 5.6.1 är att volatiliteten för hela urvalet ökar kraftigt 

under tidsperioderna som utmärker de definierade bull- och beartrenderna. Det är även en relativt 

stor skillnad avseende den historiska volatiliteten mellan de bolag som sedan inkluderats 

portföljen, i förhållande till de bolag som exkluderats. Vilket blir ytterligare ett förtydligande för 

att Volatilitetsportföljen, utan utdelning i det här fallet, har en stor exponering mot sådana aktier 

med låg uppvisad historisk volatilitet, vilket bidrar till att uppfylla den strategi som skapats utifrån 

syftet de konstruerade portföljerna. Utifrån resultaten i Diagram 5.6.1 och tillhörande Tabell 5.6.1 

ser vi även att samvariationen mellan de olika urvalsgrupperna är stor, även om de sker på olika 

nivåer med avseende på volatilitet. Med dessa resultat i åtanke är det möjligt att påstå att 

volatiliteten för de bolag som inkluderats i portföljen också är de bolag som över perioden visat 

den lägsta genomsnittliga historiska volatiliteten. Denna utvecklar sig dock likartat med 

volatiliteten för de gruppen av de exkluderade bolagen, och med den för det totala urvalet av 

bolag, men på lägre nivåer avseende graden av volatilitet. 

6.6.2. Volatilitetsportföljen med olika antal innehav 
Vad gäller den totalavkastning som respektive portfölj uppnått under perioden visar resultaten från 

Diagram 5.6.2 och Tabell 5.6.2 att den alternativa portfölj med lägst antal innehav, det vill säga 20 

stycken, också är den portfölj som uppnått högst ackumulerad avkastning. Det kan finnas ett antal 

förklaringsfaktorer bakom dessa resultat, men i linje med det grundläggande perspektivet för 

denna studie, kan vi konstatera att ett ökad fokus på att inkludera lågvolatila innehav i en portfölj 

verkar påverka resultaten positivt. Eftersom denna portfölj innehåller de 20 bolag med lägst 

historisk volatilitet under föregående tre månader innan de inkluderas i portföljen, ökar också 

portföljens koncentration mot de lågvolatila innehaven. Det gör att den så kallade anomalin om låg 
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volatilitet bekräftas ytterligare i detta test eftersom ökad koncentration mot lågvolatila tillgångar 

skapar högre avkastning. Den ursprungliga portföljen innehåller som bekant 40 olika innehav, 

vilket gör att varje innehav som adderas till denna portfölj ökar graden av volatilitet, eftersom 

större och större avsteg från de bolag med allra lägst volatilitet görs. Märk dock att vi i denna 

sensitivitetsprövning, precis som i resterande studieresultat, inte studerat den renodlade effekten 

som uppkommer till följd av de olika strategifaktorerna, utan här endast studerar den kombinerade 

effekten av dessa på aggregerad nivå. Resultaten från dessa test gör dock att vi sammantaget kan 

dra vissa paralleller till de resultat som uppvisas i några av studierna som tidigare redogjorts för, 

exempelvis Clarke, de Silva och Thorley (2006), Blitz och van Vliet (2007) och Baker, Bradley 

och Wurgler (2011). I dessa studier påvisas att portföljer koncentrerade på kombinationer av  

lågvolatila tillgångar över tid överpresterar marknaden. Eftersom dessa resultat redan påvisades 

med båda våra ursprungliga lågvolatilitetsportföljer, blir denna effekt än tydligare här eftersom de  

båda alternativa portföljkonstruktionerna här överpresterar mot vår ursprungliga portfölj. 

 
Standardavvikelsen för de olika portföljerna varierar över testperioden och det är ingen av 

portföljerna som konsekvent lyckas hålla den lägsta standardavvikelsen över hela studieperioden. 

Portföljen innehållandes 20 stycken innehav är dock den portfölj som uppvisat lägst 

standardavvikelse i genomsnitt sett över hela perioden, något som kan indikera att diversifiering 

genom ökat antal innehav, inte kan vara den enda faktorn som leder till att få en lägre grad av risk. 

Andra tänkbara faktorer som kan bidra till riskreducering är diversifiering via olika branscher eller 

sektorer av marknaden exempelvis. Denna typ av diversifiering är dock inte något vi studerar i 

denna uppsats, utan här fokuserar vi främst på diversifiering genom antal innehav som inkluderas. 

Anledningar till att de presenterade resultaten med avseende på orsaker till att utvecklingen för 

standardavvikelsen ser ut som den gör kan givetvis vara flera, och det ligger utanför syftet och 

målet med denna uppsats att utförligt reda ut dessa. Implementeringen av vald portföljstrategi 

innebär bland annat att utnyttja faktorn låg historisk volatilitet, något som också gjorts. Dessa 

resultat visar att portföljernas volatilitet, mätt som standardavvikelse, uppvisat en låg grad av 

volatilitet, men att denna eventuellt kunnat hållas lägre om ett lägre antal innehav använts. Detta 

hade ökat koncentrationen mot sådana bolag med låg volatilitet, vilket bidragit till att kunna hålla 

en lägre volatilitetsnivå, än vad som nu uppnåtts. Att fler bolag nu inkluderats i den för studien 

ursprungliga portföljen, har bidragit till ökad grad av volatilitet för densamma, något som alltså 

kunnat undvikas om en alternativ strategi, där ett lägre antal innehav inkluderats, hade använts. 

Minns från föregående avsnitt att detta även hade fått effekt på den ackumulerade avkastningen 

över perioden. 

 



	 114	

Utifrån resultaten i Diagram 5.6.2 samt Tabell 5.6.2 ser vi att portföljen med 40 innehav, alltså den 

ursprungliga portföljen, har en lägre genomsnittlig standardavvikelse över perioden, än portföljen 

med 30 innehav, även om skillnaden inte är särskilt markant. Här verkar till synes diversifiering 

genom ökat antal innehav börja uppvisa någon form av effektpåverkan. I en portfölj med 20 

innehav är det tänkbart att historisk uppvisad volatilitet bland innehaven är den främsta faktorn 

som bidrar till låg standardavvikelse för portföljen. Ju fler antal innehav som adderas till portföljen 

efter dessa 20 verkar sedan få viss effekt, då det dubbla antalet ger mindre spridning, än om endast 

10 stycken ytterligare adderas. Detta kan ses som någon form av ”trade-off”, och att själva 

diversifieringen vid ett visst antal inkluderade innehav börjar påverka portföljen i större 

utsträckning, än de faktiska innehavens historiska volatilitet. Detta leder tankarna till den del av 

studiens teoretiska referensram där vi redogör och diskuterar kring delar av forskningsläget för hur 

många bolag som egentligen behöver inkluderas i en portfölj för att den ska anses vara 

diversifierad. Skillnaden i denna studie märks tydligast genom att gå från 20 till 30, och sedan 

vidare till 40 innehav, där det senare steget indikerar att någon form av diversifieringseffekt 

uppstår. Från resultaten märker vi dock att lägst standardavvikelse uppnåddes av den portfölj som 

innehåller 20 innehav. Som vi tidigare nämnt argumenterade Evans och Archer (1968) för att 15 

innehav räcker mer än väl för att en portfölj skall vara diversifierad. Den alternativa portfölj 

innehållande 20 innehav uppvisade lägst standardavvikelse samt högst ackumulerad avkastning, 

vilket tyder på att ett lägre antal innehav är att föredra. Men resultaten beror troligt på flera olika 

faktorer, och vilken som har störst betydelse är utifrån detta svårt att säga. Statman (1987) ansåg å 

andra sidan att det istället krävdes någonstans mellan 30 till 40 innehav för att uppnå full effekt. 

Våra resultat tyder på att 30 stycken innehav inte är tillräckligt, då 40 innehav uppnådde bättre 

effekt. Det vi baserade vårt val av antal innehav som inkluderas i volatilitetsportföljerna var utifrån 

en kombination av Statmans (1987) och Benjellouns (2010), som ansåg att det krävdes 40 till 50 

aktier, tankar och idéer. Vi ser att detta någorlunda stämmer överens med de resultat som här 

presenterats. 

6.7 Summering 

Efter att ha tagit del av tidigare forskning som utförts inom denna studies ämnesområde för 

faktorinvestering med fokus på framförallt låg volatilitet har vi kunnat konstatera att de 

konstruerade volatilitetsportföljerna presterar sådana resultat som påminner om och liknar de från 

andra studier. Det finns givetvis vissa avvikelser eftersom de olika studierna inte genomförts på 

exakt samma sätt och fokuserat på olika marknader och tidsperioder. Det mest intressanta från de 

resultat som uppvisats i denna studie är att volatilitetsportföljerna i genomsnitt överpresterat sina 

respektive index sett till både absolut och riskjusterad avkastning, och att det gjorts till lägre grad 



	 115	

av risk mätt som både betavärde, det vill säga marknadsrisk och som standardavvikelse, alltså total 

risk. Den riskjusterade avkastningen presenteras både genom Sharpekvoter och Jensens alfa för att 

få två olika perspektiv på den riskjusterade avkastningen. Dessa båda riskjusteringsmått använder 

olika riskbegrepp, vilket gör det intressant att använda dem båda, även om Sharpekvoterna är de 

som i störst utsträckning kan relateras till annan forskning. Den höga Sharpekvoten beror på flera 

olika delar, avkastningen är en av dem som visar på att volatilitetsportföljerna har en högre 

absolutavkastning över perioden. Den andra delen är risken, de sätt som risken visas i resultatet är 

genom standardavvikelsen, denna är lägre för volatilitetsportföljerna än jämförelseindexen. 

Kontentan av denna analys blir därför att det till synes är möjligt att konstatera att 

volatilitetsportföljerna lyckas skapa en bättre avkastning än marknaden trots en lägre risk, något 

gör att etablerade teorier som effektiva marknadshypotesen och CAPM kan ifrågasättas ytterligare.  

 

En annan sak vi tycker läsaren ska ta med sig från resultat och analyskapitlen är de olika bull- och 

beartrender som presenterats och analyseras utifrån olika aspekter. Det går att hitta mönster för 

utvecklingen under dessa tidsperioder och dessa indikerar att det framförallt är under perioder av 

allmän börsnedgång som portföljerna klarar sig bättre än indexen. Dessa mönster återfinns även i 

en del andra studier där portföljer med fokus mot låg volatilitet studerats. Det kan även ses i 

tidigare forskning att portföljer innehållandes aktier med låg volatilitet ofta utvecklas i linje med 

och går upp jämt med marknaden under tider som präglas av bulltrender. Detta ser vi även är fallet 

med de volatilitetsportföljer vi konstruerat. De går jämt upp med marknaden under de två 

bullperioderna med tendenser till viss överprestation. Något som skulle kunna tänkas bero på 

effekten från återinvesterad utdelning över tid. 

 

Av resultaten från denna studie, samt från tidigare forskning, att döma, verkar aktier och portföljer 

med fokus mot låg volatilitet över tid kunna överprestera marknaden. Att en viss strategi har 

möjlighet att överprestera marknaden även till en lägre risk, strider mot många grundläggande och 

etablerade antaganden och teorier, och ses därför som något av en anomali. Anomalin om låg 

volatilitet har diskuterats utförligt i tidigare forskning men aldrig riktigt kunna förklaras fullt ut. 

Vissa förklaringsförsök har presenterats, några av dessa har redogjorts för i studiens referensram. 

Tänkbara förklaringar till anomalin diskuteras ytterligare i studiens avslutande kapitel.  
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7. Slutsats och diskussion 
Avsikten med detta avslutande kapitel är att i ett första skede resonera kring huruvida studiens frågeställning och syfte 

kan anses vara uppnått eller ej, samt redogöra för de slutsatser som eventuellt kan dras från studiens genererade 

resultat. Kapitlet avslutas med en diskussion rörande denna studies bidrag till existerande forskning kring det aktuella 

ämnesområdet samt förslag till ytterligare och utvecklad forskning inom området. 

7.1 Är frågeställningen besvarad? 
Med avsikt att hjälpa läsarna minnas den övergripande forskningsfråga som genomsyrar detta 

arbete inleds kapitlet med en återkopplande redogörelse gällande studiens frågeställning. 

 

”Hur har aktieportföljer konstruerade och sammansatta enligt en likaviktad- och 

volatilitetskoncentrerad förvaltningsstrategi presterat historiskt i förhållande till 

Stockholmsbörsen, med avseende på absolut och riskjusterad avkastning?” 

 

I empirikapitlet av denna studie går det att finna sådana resultat som hjälper oss besvara den 

aktuella forskningsfrågan. Med anledning av att våra två testportföljers, samt dess 

jämförelseindex, avkastningar är geometriskt beräknade är det möjligt att från dessa resultat utläsa 

vilket studieobjekt som uppnått högst totalavkastning över testperioden. Genom att geometrisk 

avkastning beräknats dels för hela perioden, men även för kortare delperioder som exempelvis 

olika upp- och nedgångsfaser på marknaden, öppnas således även möjligheter till att göra mer 

noggranna och detaljerade jämförelser av resultaten. Med stöd i dessa resultat är författarnas åsikt 

att det finns tillräckligt med empiri för att besvara den inledande delfrågan i studiens 

frågeställning, gällande hur våra egenkonstruerade portföljer presterat i förhållande till marknaden. 

 

De genererade resultaten med avseende på absolutavkastning ger vid hand att de egenkonstruerade 

portföljerna överlag överpresterat sina respektive jämförelseindex över i stort sett hela vår 

testperiod. Båda volatilitetsportföljerna lyckas överprestera gentemot marknaden. 

Volatilitetsportföljen med utdelning är den portfölj som lyckats bäst av de som konstruerats, något 

som dock redan inledningsvis kunnat förstås av ränta-på-ränta-effekten från de återinvesterade 

utdelningarna. Att den skulle överprestera sitt referensindex med drygt 100 procentenheter med 

avseende på absolutavkastning, var dock inget vi på förhand räknat med. 

 

Även volatilitetsportföljen utan återinvesterad utdelning slår sitt referensindex med besked, och 

når i slutet av testperioden upp till samma avkastningsnivåer som jämförelseindexet OMXSGI där 

utdelningen återinvesteras. Dessa resultat indikerar att våra portföljers konstruktion och 

sammansättning skapat förutsättningar för överprestation gentemot marknaden under den period 
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studien avser. Viktig att påpeka är dock att de genererade resultaten som utgör grund för denna 

diskussion avser studieobjektens absolutavkastning och tar därmed inte hänsyn till den risknivå 

studieobjekten innehåller. Till följd av detta blir det svårt att generalisera dessa resultat till något 

annat sammanhang än det som gäller för just denna studie.  

 

Även den andra delfrågan i studiens frågeställning får anses vara besvarad utifrån de genererade 

resultaten. De båda volatilitetsportföljernas riskjusterade avkastning överstiger den som uppnåtts 

av marknaden under perioden. Att de konstruerade portföljerna klarar av att slå marknaden sett till 

både total och riskjusterad avkastning ligger i linje med annan forskning på området vi tagit del av. 

Detta gör sammantaget att vi anser vår formulerade forskningsfråga vara fullständigt besvarad 

eftersom det redogjorts för hur portföljerna presterat historiskt med avseende på de olika formerna 

av avkastning. 

7.2 Lyckades vi uppnå studiens syfte? 
Diskussionen om studiens syfte kan anses ha uppfyllts eller inte inleder vi med en återkoppling till 

det forskningssyfte som redogjordes för i inledningskapitlet. 

 

”Uppsatsens syfte är studera hur ett fåtal aktieportföljer, konstruerade i enlighet med en viss typ 

av förvaltningsstrategi, har presterat historiskt, i förhållande till marknaden. Avsikten är att 

studera detta i en svensk kontext där svenska aktier noterade på Stockholmsbörsen studeras och 

den valda tidsperioden för studien är åren 2006 - 2015. Den valda förvaltningsstrategin som 

används i studien grundar sig i tidigare forskning och utvecklade teorier om likaviktning och låg 

volatilitet. Författarnas intention är att återspegla aktieportföljers historiska prestation genom att 

studera både faktiskt och riskjusterad avkastning och sedan jämföra dessa med hur den svenska 

aktiemarknaden, representerad av breda index, utvecklats under samma tidsperiod.” 

 

Författarnas åsikt är studiens syfte kunnat uppfyllas. Då den ursprungliga tanken med studien var 

att testa och utvärdera i vilken utsträckning en viss förvaltningsstrategi har genererat en historisk 

överavkastning eller inte i förhållande till marknaden, kan detta anses vara uppfyllt. Eftersom de 

portföljer vi skapat utifrån teori och tidigare forskning under studieperioden visat sig överprestera 

den svenska aktiemarknaden, är vår åsikt att vi med fog kan påstå att denna strategi verkar ha 

fungerat. Detta gäller både för resultaten för uppnådda nivåer på absolut- och riskjusterad 

avkastning. Att dessa resultat uppnåtts genom en lägre nivå av risktagande än marknadens 

genomsnittliga, mätt som både systematisk och total risk, gör resultaten väldigt intressanta och 

bidrar till att stärka tesen om att low-volatility anomaly verkar existera även på den svenska 
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aktiemarknaden. Åtminstone under den tidsperiod som här studerats. Nu ska vi komma ihåg att 

denna teori kombinerats med en likaviktningsstrategi när det kommer till vår utvecklade 

förvaltningsmodell, och det är utifrån våra resultat är svårt att säga hur stor effekt som orsakats av 

respektive ”ben” i vår kombinerade strategi. Det vi kan säga är att likaviktning tycks ha en viss 

effekt på avkastningen genom det empiriska test, med olika intervall för rebalanseringen, som 

genomfördes. Att fullständigt studera hur stor effekt som orsakats av respektive beståndsdel i 

förvaltningsstrategin ligger dock utanför syftet med denna studie, varför vi inte heller analyserar 

och diskuterar detta närmare. 

 

Ska vi diskutera studiens utvidgade syfte är det intressanta för vår del att vi även lyckats hitta 

sådan empiri som kan användas som argument och stöd för att påstå att CAPM och teorierna om 

effektiva marknader inte alltid fungerar och passar in i alla sammanhang. Eftersom våra portföljer 

överpresterar marknaden under de olika perioder och tester som genomförts har vi belägg för att 

påstå detta då studiens resultat i stor utsträckning ligger i linje med i tidigare studier som 

presenterats. Studiens resultat är av sådan karaktär att vi anser att den kan bidra till den övriga 

forskning som riktar kritik mot de etablerade teorierna och denna studie styrker därför ytterligare 

påståendena om att CAPM inte håller i alla sammanhang och att de finansiella marknaderna inte 

kan vara fullständigt effektiva då det bevisligen verkar gå att slå marknaden genom vissa 

strategiska val och metoder. De tydligaste bevisen på detta från denna studie är att portföljerna 

med ett genomsnittligt betavärde under ett (1) och med lägre standardavvikelse ändå lyckats 

överprestera marknaden i termer av både absolut- och riskjusterad avkastning. Viktigt att notera är 

att vi inte har för avsikt att generalisera våra resultat i sådan utsträckning att vi helt och hållet kan 

avfärda CAPM eftersom vi inte studerat hela marknaden, utan endast använt index som proxy för 

denna. Våra resultat indikerar dock att den svenska marknaden uppvisar vissa tendenser till att inte 

vara fullständigt effektiv och korrekt prissatt. 

7.3 Reflektion kring studiens teoretiska och praktiska bidrag 
Utifrån studiens resultat att döma är det möjligt att konstatera att det verkar finnas inslag av low-

volatility anomaly även på den svenska aktiemarknaden. Att anomalin existerar har konstaterats i 

ett antal olika studier världen över, men dessa studier har gemensamt att det överlag är stora 

finansmarknader som studerats. Sverige är ett relativt litet land och dess finansmarknad likaså. 

Trots detta verkar anomalins existens kunna konstateras även här, åtminstone under den tidsperiod 

denna studie avser och redogjort för.  
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Vår förvaltningsstrategi kan i enlighet med tidigare forskning och teori anses vara en form av 

alternativ förvaltningsstrategi som skiljer sig mot de traditionella strategierna som följer av 

teorierna kring CAPM och effektiva marknader. Utifrån detta kan denna studie även ses som ett 

indirekt test av dessa teorier. Med tanke på de uppvisade resultaten finner vi även stöd för delar av 

den kritik som riktar sig mot de etablerade åsikterna och paradigmen, särskilt de om förhållandet 

mellan avkastningsnivå och risk. Studiens resultat ger vid hand att detta förhållande, under 

studiens givna förutsättningar, verkar vara ett inverterat sådant. Något som även konstaterats i 

flertalet andra studier. Studiens teoretiska bidrag kan därmed anses vara att den bidrar till att 

ytterligare stärka den tidigare kritik som riktats mot de synsätt och paradigm som under lång tid 

varit de dominerande inom det finansiella området. 

 

Studiens praktiska bidrag anser vi vara att vi i ett första skede studerat anomalin om låg volatilitet 

på den svenska aktiemarknaden. Vår åsikt är att det tidigare inte har gjorts i sådan utsträckning att 

forskningen kan anses vara fullständig och vår studie kanske inspirerar fler att göra detsamma i 

någon form, precis som vi inspirerats från tidigare studier. Vidare är de uppvisade resultaten 

intressanta för de investerare som är av det mer riskaverta slaget. Eftersom studiens resultat i 

kombination med annan tidigare forskning ger vid hand att anomalin tycks existera och har gjort 

så under lång tid. Att överprestera marknaden genom att investera i tillgångar med lägre risk än 

densamma och samtidigt återinvestera de utdelningar som ges under placeringshorisonten bör vara 

lockande för en del investerare. Särskilt de som vill få sitt kapital att växa över tid utan att behöva 

ta onödigt mycket risk. Resultaten från de kortare perioderna av tider präglade av allmän 

börsnedgång kanske är särskilt intressanta för de riskaverta investerarna. Detta för att resultaten 

ger vid hand att portföljer av lågvolatila tillgångar tenderar att klara sig bättre än marknaden under 

tider av finansiell stress och börsnedgång. Genom detta har dessa portföljer även bättre 

förutsättningar till god utveckling när marknaderna sedan tenderar att gå in i mer positivt 

territorium. Över längre tid och flera marknadscykler skulle dessa portföljer kunna uppnå högre 

avkastning än marknaden, något både vår egen men även andra studier ger sken av. 

 

Studiens resultat kan även tänkas ge viss inspiration till att ytterligare försöka utnyttja 

möjligheterna att till låg risk överprestera marknaden. Tidigare i studien har det redogjorts för att 

börshandlade produkter med denna strategi är populära, framför allt på den amerikanska 

marknaden. Även om den svenska finansmarknaden är betydligt mindre än den amerikanska bör 

börshandlade produkter med en liknande lågriskstrategi kunna förtjäna ett ökat intresse även här. 

Vi vill därför ge en uppmaning till de aktörer som utvecklar börshandlade produkter att ta fram 

exempelvis ETF:er med samma inriktning som de som presenterats för den amerikanska 
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marknaden. Vår åsikt är att dessa produkter skulle attrahera en hel del investerare som är av det 

mer passiva och defensiva slaget och som kanske inte har tid eller kunskap för att sätta samman 

egna portföljer, men ändå vill ha exponering mot finansmarknaden och samtidigt inte ta mer risk 

är vad som krävs för att uppnå god avkastning. För denna typ av investerare tror vi ETF:er med 

föreslagen strategi skulle passa väl. 

7.4 Förslag till vidare forskning inom området 
Vi ser det som ett relevant angreppsätt för vidare studier att mer ingående analysera effekten vi 

funnit i denna studie, genom att särskilja hur stor påverkan likaviktningen respektive 

volatilitetsfaktorn har på de genererade resultaten. Detta skulle förslagsvis kunna göras genom 

någon form av multipel regressionsmodell i likhet med flerfaktormodellerna utvecklade av bland 

annat Fama och French (1992, 1993) eller Carhart (1997). Genom detta skulle effekten från 

respektive faktor kunna isoleras och utvärderas i enskildhet för att få fram den renodlade effekten 

från en given faktor. Ett alternativ till detta hade varit att istället konstruera portföljer som, utöver 

marknadsexponeringen endast innehåller en av de ytterligare riskfaktorerna och sedan jämföra de 

olika portföljernas prestation sinsemellan. Exempelvis skulle en studie kunna analysera hur 

portföljens utveckling hade sett ut utan likaviktning och en annan studera resultatet för andra 

perioder gällande rebalansering än just månadsvis och daglig sådan. 

 

Vidare ser vi det relevant att skapa en portfölj efter samma antaganden som de portföljer som 

konstruerats i denna studie, fast istället för att enbart investera i de bolagen som har lägst volatilitet 

samtidigt blanka de bolag med högst uppvisad volatilitet under senaste tre månaderna. Genom att 

kombinera en sådan portfölj med en portfölj som är konstruerad som volatilitetsportföljerna så kan 

effekten som vi i upptäckt i denna och andra studier utnyttjas till fullo och avkastningen skulle då 

endast komma att beror på de respektive riskfaktorerna bortsett från marknadens utveckling. Detta 

eftersom marknadsrisken försvinner i en portfölj som både är kort och lång marknaden samtidigt. 

Genom detta tillvägagångssätt skulle portföljen även bli nästintill självfinansierad då utvecklingen 

för de sämre bolagen vägs upp av utvecklingen för de bolag som uppvisar högre 

avkastningsnivåer. Vissa former av transaktionskostnader uppstår naturligtvis och portföljen kan 

därmed inte bli helt självfinansierad, men eftersom vi bortser från dessa former av kostnader i 

denna studie, skulle en portfölj med nyss nämnda strategi, praktiskt taget anses kunna bli 

självfinansierande. 

 

Vi anser vidare att det bör vara intressant med en studie som är mer inriktad på att söka 

förklaringar till varför anomalin egentligen existerar. Försök till detta har gjorts men ingen har 
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ännu riktigt kunnat förklara anomalin existens fullt ut. Risken finns att en sådan studie blir väldigt 

omfattande och svår att genomföra rent praktiskt, då många olika aspekter troligtvis måste belysas, 

både ekonomiska och psykologiska sådana. Hittills har mest forskning gjorts kring ekonomiska 

förklaringsförsök vilket gör det mer intressant att försöka hitta fler psykologiska förklaringar 

genom att inrikta en eventuell studie mot behavioral finance-området.  

 

Denna studie har gjorts ur ett investerarperspektiv där fiktiva portföljer konstruerats i enlighet med 

vald strategi. Något som hade varit intressant att studera är de förvaltningsstrategier som används 

för verkliga aktiefonder med inriktning mot lågvolatila tillgångar istället för att studera de enskilda 

innehaven var för sig. Även dessa fonders prestation i sig bör vara intressant att studera ytterligare. 

Då vi haft svårt att hitta sådana fonder med inriktning mot den svenska marknaden kanske en 

sådan studie bör fokuseras mot en större finansmarknad, som exempelvis den europeiska eller den 

amerikanska. 

7.5 Hur ser framtiden ut för anomalin om låg volatilitet?  
Inspirerade av Joshipura och Joshipura (2015) vill vi även diskutera lite kring hur framtiden för 

anomalin om låg volatilitet kan tänkas ser ut. Anomalin som sådan har konstaterats existera på de 

finansiella marknaderna sedan dess upptäckt för drygt 40 år sedan och är utifrån detta en av de 

anomalier som förekommit under längst tid. Denna anomali har starkt ifrågasatt de mer klassiska 

teorierna och paradigmen inom det finansiella området som redogör för att relationen mellan 

avkastning och risk har ett positivt samband. Anomalin pekar snarare på motsatsen. Att denna 

anomali bekräftats bestå under så pass lång tid som den gjort, har fått allt fler individer att 

intressera sig för att försöka förklara dess existens. I dagsläget finns det både ekonomiska 

förklaringsförsök, men även psykologiska sådana med ursprung inom området kring behavioral 

finance. Vissa försöker även hitta bortförklaringar och påstå att anomalin inte existerar, även om 

bevisen för detta för närvarande fortfarande är svaga. 

 

Överlag verkar det vara så att en positiv relation mellan risk och avkastning som framhålls av 

teorierna kring CAPM och den moderna portföljteorin, fortfarande existerar om man ser till hela 

grupper av tillgångar så som aktier, råvaror, räntor och så vidare. Studeras och utvärderas istället 

varje tillgångsslag för sig och i enskildhet och i synnerhet då aktier, ifrågasätts detta positiva 

förhållande i allt större utsträckning då det ständigt tillkommer nya belägg och bevis som påvisar 

att låg volatilitet bidrar till högre avkastning och tvärtom (Joshipura & Joshipura, 2015) 
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Hur kommer då denna anomali att klara sig framöver? Hittills verkar den ha klarat sig bra och av 

tidigare studier att döma verkar den även svår att förkasta. En tänkbar risk som kan komma att 

utsätta denna anomali för ytterligare prövningar är det ökade intresset för tillgångar med låg risk, 

som rönt större uppmärksamhet i efterdyningarna av den senaste finanskrisen. Allt fler investerare 

verkar ha insett allvaret i alltför stor spekulation och förstått att finansiella investeringar alltid 

betyder exponering mot risk i någon utsträckning. Det finns alltså betydande nedsida, något som 

många nu tillslut insett efter de stora nedgångarna under IT-kraschen och finanskrisen. Rationella 

investerare borde utifrån detta investera i enlighet med anomalin om låg risk, förutsatt att 

fenomenet är sant och riktigt, eftersom den ger ett bättre förhållande mellan risk och avkastning. 

Risken denna anomali då står är att allt mer kapital flyttas till tillgångar med låg risk, vilket trycker 

upp kurserna för dessa. Något som kan ske i sådan omfattning att den potentiella avkastningen 

minskar allt mer, precis som är fallet med högriskaktierna enligt anomalin. Tillgångarnas 

avkastning blir därmed att röra sig mot den genomsnittliga och effekten riskerar att försvinna, 

något som kallas reversion to the mean, alltså återgång till medelvärdet. 

 

Bland annat Joshipura och Joshipura (2015) redogör för att så länge det kommer finnas vissa typer 

av motstånd i de finansiella marknaderna, så som exempelvis begränsade möjligheter till belåning 

eller till att korta vissa tillgångar, kommer denna anomali att bestå. Dessutom innebär den ökade 

upptäckten av kognitiva brister inom behavioral finance-området, att investerare, både privata och 

institutionella sådana, agerar och beter sig långt ifrån rationellt i alla sammanhang, ytterligare 

bidrag till anomalin fortsatta existens. Desto fler professionella aktörer som inser detta, desto fler 

förvaltningsstrategier som utnyttjar anomalins innebörd kommer dock utvecklas över tid med 

följden att avkastningen minskar och rör sig mot genomsnittet, vilket minskar attraktiviteten och 

intresset för dessa strategier.  

 

Kompensationsincitamenten för professionella förvaltare kommer i framtiden troligtvis att 

förändras i sådan grad att dessa förvaltare blir att sakna incitament till att fortsätta investera i 

högriskaktier för att uppnå överavkastning, eftersom bevisen pekar på att överavkastning istället 

kan nås genom ägande av lågriskaktier. Kompensationsstrukturen lär även bli eller fortsätta vara 

sådan att förvaltarna också gynnas om de lyckas begränsa fallet i de förvaltade portföljerna under 

tider då marknaden utvecklas dåligt, istället för att enbart belönas för överprestation under tider av 

uppgång. Framgent kommer säkerligen några av dessa förändringar minska effekten från anomalin 

om låg risk på en del marknader, något som dock troligen fortfarande ligger långt fram i tiden 

(Joshipura & Joshipura, 2015). 
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7.6 Avslutande slutsats och kommentarer kring generalisering av studiens resultat 

Denna studie har gått ut på att skapa en aktieportföljer bestående av 40 stycken olika innehav per 

månad som väljs ut av de bolag som har haft lägst volatilitet de senaste tre månaderna.  

Portföljerna är även likaviktade. Dessa portföljer har vi sedan haft för avsikt att testa om de kan 

överprestera marknaden i form absolut- och riskjusterad avkastning och andra prestationsmått. 

Detta har portföljerna som konstruerats både lyckats uppnå under enskilda år, under hela 

testperioden och även under olika bull- och beartrender.  

 

Med anledning av de resultat som kunnat uppvisas i denna studie är vår åsikt och sammanfattande 

slutsats att det är möjligt att överprestera marknaden genom att investera i sådana tillgångar som 

uppvisar en låg historisk volatilitet. Att välja likaviktade portföljer med regelbunden rebalansering 

verkar även bidra till överavkastning gentemot marknaden i viss utsträckning. Vår övergripande 

slutsats för denna studie blir därför att den kombinerade förvaltningsstrategin verkar ha fungerat 

under den tidsperiod som studien fokuserat på mellan åren 2006 och 2015. 

 

De portföljer som konstruerats överpresterar marknaden sett till både total och riskjusterad 

avkastning. Detta görs dessutom till en lägre nivå av risktagande eftersom både portföljernas 

estimerade betavärden och beräknade standardavvikelser i genomsnitt visar sig vara lägre än 

marknadens motsvarigheter, vilka representeras av de två indexen OMXSPI och OMXSGI. Den 

högre avkastningen till lägre risk tyder på att anomalin om låg volatilitet (low-volatility anomaly) 

verkar existera även på den svenska finansmarknaden, åtminstone under den tidsperiod som här 

studerats. 

 

Viktigt att påpeka är dock att vissa antaganden ligger till grund för denna studie, vilka kan ha 

påverkat de genererade resultaten i viss utsträckning. Vår åsikt är dock att resultaten i viss mån bör 

kunna generaliseras till andra kontexter eftersom flertalet andra studier kunnat konstatera liknande 

resultat och slutsatser som de i vår studie. Försiktighet gällande generalisering av denna studies 

resultat bör nog ändå iakttas eftersom studien genomförts på den svenska marknaden, vilket inte 

tidigare gjorts i någon större utsträckning. Vår studie omfattar även en relativt kort tidsperiod ur ett 

historiskt perspektiv, vilket även det bör tas hänsyn till. Resultaten bör utifrån detta kunna 

generaliseras övergripande men kanske inte i detalj då det skulle behövas mer forskning och 

underlag med ökad mängd säkerställda resultat, för att kunna göra detta med en högre grad av 

säkerhet. 

	
Kom	ihåg:	Historisk	avkastning	är	aldrig	en	garanti	för	framtida	avkastning!	
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9. Bilagor  



Bilaga 9.1 Månadsvis redogörelse för de bolag som under 2006 ingått i Volatilitetsportföljen 
 Januari Februari Mars April Maj Juni 

1 Lundbergföretagen B Lundbergföretagen B Öresund OEM B ICA Gruppen Pfizer 
2 SCA B Latour B Lundbergföretagen B Lundbergföretagen B Lundbergföretagen B OEM B 
3 Öresund SEB A OEM B Industrivärden C Clas Ohlson B Latour B 
4 Bure Equity OEM B Clas Ohlson B Hennes & Mauritz B Industrivärden C Astra Zeneca 
5 Latour B Öresund Hennes & Mauritz B Nordea Hennes & Mauritz B ICA Gruppen 
6 Stora Enso R Bilia A Beijer REF Öresund Pfizer Lundbergföretagen B 
7 SEB A Stora Enso R Bilia A Clas Ohlson B OEM B Hennes & Mauritz B 
8 Swedish Match Ratos B Beijer electronics Bilia A Investor B Addnode B 
9 Beijer REF Beijer electronics SEB A Electrolux B Svolder B Sweco B 

10 Svedbergs SHB A Nordea Investor B New Wave B Svolder B 
11 Hennes & Mauritz B Hennes & Mauritz B Industrivärden C NCC B SCA B Klövern A 
12 Nordea Nordea Investor B Gunnebo Bure Equity SCA B 
13 Swedbank A Beijer REF Bure Equity ICA Gruppen Addnode B Wallenstam B 
14 Ratos B Volvo B Stora Enso R Latour B Electrolux B Swedish Match 
15 Bilia A Telia Company Astra Zeneca Intrum Justitia Nordea Electrolux B 
16 Haldex NCC B Electrolux B Bure Equity Astra Zeneca Fast. Balder B 
17 Profilgruppen Rottneros Holmen SEB A Gunnebo SHB A 
18 SHB A Swedish Match NCC B Ratos B Tele2 B Profilgruppen 
19 OEM B Electrolux B Rottneros SHB A Latour B Clas Ohlson B 
20 Holmen Bure Equity Ericsson B Elanders B Öresund Gunnebo 
21 NCC B Industrivärden C Tele2 B Pfizer Bilia A BONG 
22 Telia Company Assa Abloy B Swedish Match Klövern A Kinnevik B Intrum Justitia 
23 Peab B Wihlborgs fastigheter Telia Company Swedish Match Holmen Stora Enso R 
24 Electrolux B Holmen Fabege Fabege Vitrolife HIQ International 
25 Wihlborgs fastigheter Peab B SAAB B Holmen SAAB B SEB A 
26 Beijer electronics VBG B Ratos B Heba B Swedish Match Axfood 
27 Industrivärden C Swedbank A Indutrade SAAB B Intrum Justitia Swedbank A 
28 Ericsson B Investor B SHB A Astra Zeneca Klövern A Nordea 
29 Astra Zeneca Clas Ohlson B Klövern A Swedbank A SEB A Sintercast 
30 Assa Abloy B Astra Zeneca Intrum Justitia Indutrade Indutrade Eniro 
31 Clas Ohlson B Alfa Laval Castellum Telia Company Swedbank A Volvo B 
32 Investor B Intrum Justitia Peab B Ericsson B Getinge B Industrivärden C 
33 Autoliv Autoliv Latour B SCA B Nibe B Getinge B 
34 Hufvudstaden A Svedbergs Swedbank A Addnode B KnowIT Catella B 
35 Axfood Ericsson B Elanders B Svolder B SHB A Medivir 
36 ÅF B B&B Tools SCA B Tele2 B Sweco B Unibet SDB 
37 Getinge B Tele2 B Concordia Maritime Rottneros SKF B Vitrolife 
38 Volvo B Billerud Korsnäs Hexagon B MTG B Autoliv Pricer B 
39 Nibe B SSAB A Assa Abloy B Getinge B Skanska B Autoliv 
40 SAAB B Profilgruppen Getinge B Nibe B Elanders B Old Mutual 



Bilaga 9.2 Månadsvis redogörelse för de bolag som under 2006 ingått i Volatilitetsportföljen 
 Juli Augusti September Oktober November December 

1 Pfizer Pfizer Catena Profilgruppen Concordia Maritime Bure Equity 
2 Astra Zeneca Catena Pfizer OEM B Profilgruppen Catena 
3 OEM B OEM B Latour B Concordia Maritime Svolder B Diös 
4 Latour B Latour B OEM B Catena OEM B Lundbergföretagen B 
5 SCA B Axfood Profilgruppen Lundbergföretagen B Bure Equity Concordia Maritime 
6 Wallenstam B Astra Zeneca Axfood Viking Supply Catena Profilgruppen 
7 Hennes & Mauritz B Sintercast Viking Supply Pfizer Lundbergföretagen B OEM B 
8 Sweco B Profilgruppen Astra Zeneca Bure Equity Skanska B Latour B 
9 Addnode B Swedish Match Gunnebo Latour B Kinnevik B BONG 

10 Swedish Match Sweco B Autoliv Axfood Beijer electronics Beijer electronics 
11 Stora Enso R Gunnebo Concordia Maritime Svolder B ABB Ltd Öresund 
12 Axfood SCA B SCA B SAAB B Getinge B ABB Ltd 
13 Lundbergföretagen B Hennes & Mauritz B Swedish Match Swedish Match SAAB B Getinge B 
14 Gunnebo Wallenstam B Svolder B SHB A Latour B SCA B 
15 Svolder B Addnode B Lagercrantz Group Beijer REF Pfizer Eniro 
16 Sintercast Stora Enso R Addnode B Astra Zeneca Autoliv Svolder B 
17 Profilgruppen Beijer electronics Hennes & Mauritz B Addnode B SCA B Pfizer 
18 Eniro Lundbergföretagen B Bure Equity SCA B BONG Nordea 
19 ICA Gruppen Svolder B Stora Enso R Swedbank A Telia Company Autoliv 
20 Beijer electronics Lagercrantz Group SkiStar Autoliv Bilia A Intrum Justitia 
21 Autoliv Viking Supply Wallenstam B Sweco B SHB A Fabege 
22 Lagercrantz Group Concordia Maritime Lundbergföretagen B Lagercrantz Group Eniro Volvo B 
23 SHB A Eniro SAAB B Beijer electronics Nordea Telia Company 
24 Getinge B ICA Gruppen Sweco B Telia Company Öresund Beijer REF 
25 Concordia Maritime Volvo B Nordea Stora Enso R Industrivärden C Hennes & Mauritz B 
26 Nordea Autoliv Unibet SDB Peab B Diös SAAB B 
27 Rottneros SHB A Bilia A Wallenstam B Swedish Match Industrivärden C 
28 KappAhl SAAB B SHB A Skanska B Viking Supply SHB A 
29 Intrum Justitia Mekonomen Volvo B Bilia A Swedbank A Swedish Match 
30 Millicom Heba B Beijer REF Gunnebo Hennes & Mauritz B Kinnevik B 
31 Unibet SDB Unibet SDB Swedbank A Volvo B New Wave B IFS B 
32 Volvo B Swedbank A Nolato B Unibet SDB Stora Enso R New Wave B 
33 HIQ International HIQ International Beijer electronics Hennes & Mauritz B Fabege Ericsson B 
34 Tieto Getinge B Eniro Fabege Wallenstam B Klövern A 
35 Bure Equity Bure Equity Industrivärden C Öresund Intrum Justitia Skanska B 
36 Swedbank A Nordea Addtech B SEB A Clas Ohlson B Swedbank A 
37 Mekonomen SEB A Vitrolife Getinge B Trelleborg B Lagercrantz Group 
38 SEB A Telia Company Getinge B Industrivärden C Mekonomen Wallenstam B 
39 New Wave B Securitas B Skanska B Addtech B Beijer REF Bilia A 
40 SAAB B Vitrolife Elanders B Mekonomen Axfood Holmen 



Bilaga 9.3 Månadsvis redogörelse för de bolag som under 2007 ingått i Volatilitetsportföljen 
 Januari Februari Mars April Maj Juni 

1 Catena Bure Equity Catena Bure Equity Bure Equity Pfizer 
2 Bure Equity Catena Bure Equity Catena Catena Astra Zeneca 
3 SOBI Beijer REF Latour B Latour B Pfizer Catena 
4 Lundbergföretagen B SOBI Autoliv Pfizer Latour B Concordia Maritime 
5 Autoliv Autoliv SOBI Astra Zeneca Astra Zeneca Autoliv 
6 Latour B Volvo B Swedish Match Autoliv Autoliv Assa Abloy B 
7 Eniro Lundbergföretagen B SCA B Atrium Ljungberg Melker Schörling SAAB B 
8 Svolder B SHB A SAAB B Melker Schörling Nordea Latour B 
9 Beijer REF Eniro Stora Enso R SCA B SCA B Stora Enso R 

10 Volvo B Latour B SHB A SAAB B Holmen Nordea 
11 Hennes & Mauritz B SCA B Volvo B Nordea SAAB B Ericsson B 
12 SCA B Swedish Match Svolder B Stora Enso R Hennes & Mauritz B Clas Ohlson B 
13 Industrivärden C Industrivärden C Lundbergföretagen B SHB A Svolder B Svolder B 
14 Trelleborg B Ericsson B Astra Zeneca Swedish Match Stora Enso R Melker Schörling 
15 ABB Ltd Swedbank A Investor B Svolder B Lundbergföretagen B Hennes & Mauritz B 
16 Swedbank A Investor B Holmen Holmen Clas Ohlson B Getinge B 
17 Telia Company MTG B Eniro Lundbergföretagen B Wallenstam B SCA B 
18 SHB A Semcon Telia Company Clas Ohlson B Getinge B SHB A 
19 Securitas B Telia Company Securitas B Securitas B Swedish Match Lundbergföretagen B 
20 Nordea Stora Enso R Clas Ohlson B Hennes & Mauritz B Öresund Eniro 
21 Skanska B Trelleborg B Hennes & Mauritz B Öresund SHB A Fast. Balder B 
22 B&B Tools Clas Ohlson B NCC B Eniro Old Mutual Bure Equity 
23 Ericsson B Svolder B Ericsson B Assa Abloy B Assa Abloy B Old Mutual 
24 Kinnevik B SAAB B Nordea Telia Company Securitas B Avanza 
25 Clas Ohlson B Sweco B Addtech B Getinge B Billerud Korsnäs ENEA 
26 Investor B NCC B Semcon Volvo B Eniro Swedish Match 
27 SAAB B Securitas B Hexagon B Ericsson B Concordia Maritime Nordnet 
28 Stora Enso R Skanska B Skanska B Wallenstam B Ericsson B Fagerhult 
29 Öresund ABB Ltd Assa Abloy B Semcon Avanza Kinnevik B 
30 Wallenstam B Hennes & Mauritz B Billerud Korsnäs Husqvarna B Addtech B Wallenstam B 
31 Intrum Justitia Holmen Wallenstam B Rottneros I.A.R Systems Group MTG B 
32 Swedish Match Nordea Öresund Gunnebo Beijer Alma Öresund 
33 Bilia A Öresund Industrivärden C Sweco B Tieto(Enator) Investor B 
34 SEB A Kinnevik B Kinnevik B SOBI Rottneros ABB Ltd 
35 Holmen SEB A Gunnebo Hexagon B Investor B Securitas B 
36 Fabege Lagercrantz Group Rottneros Billerud Korsnäs Midsona B Holmen 
37 Lagercrantz Group Astra Zeneca Sweco B NCC B Fast. Balder B Husqvarna B 
38 Wihlborgs fastigheter Assa Abloy B Beijer Alma Fagerhult Fagerhult Billerud Korsnäs 
39 IFS B Fabege Elekta B Addnode B Sweco B VBG B 
40 Midway B Intrum Justitia SEB A Investor B SOBI Vitrolife 



Bilaga 9.4 Månadsvis redogörelse för de bolag som under 2007 ingått i Volatilitetsportföljen 
 Juli Augusti September Oktober November December 

1 Fast. Balder B Astra Zeneca Latour B Latour B Pfizer Bure Equity 
2 Autoliv Nordea Rottneros Astra Zeneca Latour B Catena 
3 Pfizer Latour B Astra Zeneca Bure Equity Catena Latour B 
4 Anoto Group Catena Catena Rottneros Astra Zeneca Pfizer 
5 Concordia Maritime Beijer Alma Pfizer Viking Supply Bure Equity AAK 
6 Assa Abloy B Autoliv Bure Equity Pfizer Getinge B SkiStar 
7 Nordea Biotage Getinge B Catena SkiStar SCA B 
8 Astra Zeneca Pfizer Concordia Maritime SkiStar Eniro Telia Company 
9 Stora Enso R Svolder B Beijer Alma Getinge B Beijer REF Eniro 

10 Swedish Match SHB A Autoliv Fagerhult Autoliv Nederman Holding 
11 Tieto SOBI Fagerhult Telia Company SCA B Getinge B 
12 Investor B HIQ International Viking Supply Eniro Telia Company Midway B 
13 Catena Melker Schörling SCA B Autoliv SAAB B Öresund 
14 Melker Schörling ÅF B ENEA Haldex Hennes & Mauritz B Autoliv 
15 Svolder B Anoto Group SkiStar Avanza Öresund Astra Zeneca 
16 Latour B ENEA Fast. Balder B SCA B Avanza Hennes & Mauritz B 
17 Old Mutual Concordia Maritime Telia Company ENEA Addnode B Beijer REF 
18 SAAB B Öresund Mekonomen Concordia Maritime Elanders B SHB A 
19 SCA B Fagerhult Nordea ICA Gruppen Viking Supply Fagerhult 
20 Fagerhult Rottneros Holmen Mekonomen Fagerhult Tele2 B 
21 HIQ International Fast. Balder B SHB A Öresund Concordia Maritime Nordea 
22 Clas Ohlson B Bure Equity Öresund I.A.R Systems Group Swedish Match Swedish Match 
23 Öresund Kabe B MTG B SAAB B Kabe B Addnode B 
24 SHB A SCA B SOBI Holmen Svolder B Avanza 
25 Ericsson B Nordnet Melker Schörling Husqvarna B Nederman Holding Axfood 
26 SOBI Industrivärden C Eniro SOBI AAK Biotage 
27 Kinnevik B Viking Supply Intrum Justitia Hennes & Mauritz B Intrum Justitia Nordnet 
28 Beijer Alma Assa Abloy B Kabe B Elanders B Addtech B SOBI 
29 ABB Ltd Orexo Avanza Kabe B Tele2 B Lundbergföretagen B 
30 ENEA Getinge B Husqvarna B Addnode B SHB A Clas Ohlson B 
31 Avanza Stora Enso R Hennes & Mauritz B Billerud Korsnäs Lundbergföretagen B Bilia A 
32 Rottneros Eniro SAAB B Intrum Justitia SOBI Mekonomen 
33 Hennes & Mauritz B Midway B Addnode B MTG B Axfood Holmen 
34 Industrivärden C Bilia A Swedish Match Axfood Mekonomen VBG B 
35 Billerud Korsnäs Avanza ICA Gruppen Fast. Balder B ICA Gruppen Securitas B 
36 Eniro Hennes & Mauritz B Atrium Ljungberg Nordnet Melker Schörling Melker Schörling 
37 Nolato B Holmen Haldex Nederman Holding Holmen Lagercrantz Group 
38 Holmen MTG B Stora Enso R Melker Schörling MTG B Nokia Oyj 
39 Bure Equity Investor B Nederman Holding Tele2 B Nordea Elanders B 
40 Getinge B Svedbergs Billerud Korsnäs Semcon Fast. Balder B Kabe B 



Bilaga 9.5 Månadsvis redogörelse för de bolag som under 2008 ingått i Volatilitetsportföljen 
 Januari Februari Mars April Maj Juni 

1 Bure Equity Bure Equity Pfizer Pfizer Fagerhult Fagerhult 
2 Nordea Pfizer Bure Equity Bure Equity Pfizer Bure Equity 
3 Pfizer Fagerhult Fagerhult Fagerhult Bure Equity Beijer REF 
4 SHB A Nederman Holding Astra Zeneca Rejlers Beijer electronics East Capital Explorer 
5 Nederman Holding Addnode B Nederman Holding Svolder B SOBI Pfizer 
6 Hennes & Mauritz B Telia Company Bilia A East Capital Explorer East Capital Explorer Elanders B 
7 Telia Company Nordnet Svolder B ICA Gruppen Elanders B SkiStar 
8 Swedish Match Latour B Beijer electronics Beijer electronics I.A.R Systems Group Svolder B 
9 SCA B Axfood East Capital Explorer Beijer REF Rejlers I.A.R Systems Group 

10 Latour B Nordea Nordnet Atrium Ljungberg Svolder B Addtech B 
11 Autoliv Bilia A Autoliv Autoliv Beijer REF Nederman Holding 
12 Beijer electronics Sagax A Rejlers Nederman Holding Addtech B Wallenstam B 
13 Fagerhult Astra Zeneca SCA B SCA B Nederman Holding Beijer electronics 
14 Astra Zeneca Lundbergföretagen B VBG B Astra Zeneca MTG B MTG B 
15 SkiStar Beijer electronics Elekta B Latour B Autoliv Viking Supply 
16 Avanza Rejlers Lundbergföretagen B VBG B Avanza SOBI 
17 Öresund SHB A Stora Enso R Melker Schörling Melker Schörling B&B Tools 
18 Nordnet VBG B Holmen Bilia A Atrium Ljungberg Klövern A 
19 Addnode B Lagercrantz Group Beijer REF Elanders B Nordnet Atrium Ljungberg 
20 Getinge B Autoliv ICA Gruppen Lundbergföretagen B VBG B Melker Schörling 
21 Axfood Beijer REF Kinnevik B Addtech B SkiStar Avanza 
22 Tele2 B SCA B Melker Schörling Nordnet Sectra B Intellecta 
23 Holmen Lindab International Investor B Duni ICA Gruppen IFS B 
24 Beijer REF Holmen Axfood Getinge B Getinge B VBG B 
25 SOBI MTG B MTG B RaySearch Lab Intellecta ENEA 
26 Clas Ohlson B Stora Enso R Lindab International SkiStar Studsvik Sectra B 
27 Mekonomen SkiStar Nordea MTG B Öresund Nordnet 
28 AAK KnowIT Latour B Active Biotech IFS B Mycronic 
29 Lundbergföretagen B Haldex Getinge B Elekta B Hennes & Mauritz B Ratos B 
30 Melker Schörling Swedish Match Telia Company Skanska B Wallenstam B Addnode B 
31 MTG B Mekonomen Mekonomen Holmen Duni Öresund 
32 Securitas B Tele2 B Atrium Ljungberg SOBI Mycronic Duni 
33 Eniro Securitas B Rottneros Kinnevik B Latour B Catella B 
34 Bilia A Melker Schörling Duni Karo Pharma RaySearch Lab Hennes & Mauritz B 
35 Lindab International Elekta B Skanska B Lindab International Lindab International BE Group 
36 VBG B Investor B Sagax A ENEA ENEA Getinge B 
37 Lagercrantz Group Acando Tele2 B Axfood Systemair Latour B 
38 KnowIT Getinge B Clas Ohlson B Catella B Catella B SAAB B 
39 Concordia Maritime Clas Ohlson B SOBI I.A.R Systems Group HIQ International Securitas B 
40 SAAB B AAK Swedish Match Mekonomen Tele2 B Gunnebo 



Bilaga 9.6 Månadsvis redogörelse för de bolag som under 2008 ingått i Volatilitetsportföljen 
 Juli Augusti September Oktober November December 

1 Nederman Holding Beijer REF Beijer electronics Bure Equity Bure Equity Bure Equity 
2 Beijer REF Fagerhult Beijer REF Fagerhult Fagerhult Fagerhult 
3 Fagerhult Bure Equity Fagerhult Beijer electronics Catella B SOBI 
4 Elanders B Beijer electronics Bure Equity Axfood SOBI Axfood 
5 Beijer electronics Axfood Systemair Mekonomen Astra Zeneca Pfizer 
6 East Capital Explorer Beijer Alma IFS B Hufvudstaden A ENEA Intellecta 
7 Bure Equity IFS B Addnode B Sagax A Axfood Medivir 
8 Beijer Alma Addnode B Addtech B VBG B Swedish Match Elekta B 
9 Systemair Duni Axfood Swedish Match Elekta B Svolder B 

10 I.A.R Systems Group SOBI Beijer Alma Hexpol Sensys Gatso Group Sensys Gatso Group 
11 MTG B Investor B Lagercrantz Group Telia Company Telia Company ENEA 
12 Pfizer Pfizer Duni Astra Zeneca Intellecta Astra Zeneca 
13 SOBI Latour B Mycronic Pfizer Hennes & Mauritz B Securitas B 
14 Svolder B Systemair Öresund Duni Getinge B Catella B 
15 Duni Nederman Holding Astra Zeneca SOBI Medivir Beijer electronics 
16 Öresund KappAhl Rejlers Addtech B Svolder B Getinge B 
17 Addtech B VBG B Svolder B AAK Beijer electronics Swedish Match 
18 IFS B Öresund Swedish Match Haldex Pfizer KappAhl 
19 Swedish Match Addtech B Investor B Biotage HMS Telia Company 
20 Ratos B SkiStar Sagax A Betsson Studsvik Hennes & Mauritz B 
21 Sectra B Biotage Betsson Svolder B B&B Tools Betsson 
22 Nordnet Swedish Match Intrum Justitia Addnode B Lagercrantz Group Holmen 
23 Wallenstam B Svolder B KappAhl Clas Ohlson B Hufvudstaden A Beijer REF 
24 Addnode B Ratos B KnowIT Elekta B KappAhl VBG B 
25 Hennes & Mauritz B I.A.R Systems Group Hufvudstaden A Getinge B Betsson Melker Schörling 
26 Viking Supply Elanders B Latour B Mycronic Securitas B Unibet SDB 
27 Securitas B East Capital Explorer East Capital Explorer Rejlers NCC B Lagercrantz Group 
28 VBG B Wallenstam B Biotage Studsvik Assa Abloy B Duni 
29 Medivir Holmen VBG B Latour B East Capital Explorer Concordia Maritime 
30 Axfood Haldex Acando Catella B Unibet SDB B&B Tools 
31 Atrium Ljungberg Astra Zeneca Nederman Holding Investor B SCA B East Capital Explorer 
32 Investor B Medivir Studsvik Intellecta Melker Schörling Hufvudstaden A 
33 SkiStar Mycronic Pfizer B&B Tools Addtech B ICA Gruppen 
34 Mycronic Hennes & Mauritz B SAAB B Wihlborgs fastigheter Beijer REF Latour B 
35 Melker Schörling Hufvudstaden A Haldex Active Biotech Nordnet Biotage 
36 Clas Ohlson B Viking Supply Hennes & Mauritz B East Capital Explorer Mekonomen SCA B 
37 Avanza Acando Nordnet Concordia Maritime Holmen Avanza 
38 Latour B Getinge B Clas Ohlson B Lagercrantz Group Anoto Group Addtech B 
39 Biotage AAK SOBI Anoto Group Concordia Maritime Tieto 
40 Nordea Securitas B Getinge B Nordnet Avanza Nolato B 



Bilaga 9.7 Månadsvis redogörelse för de bolag som under 2009 ingått i Volatilitetsportföljen 
 Januari Februari Mars April Maj Juni 

1 Bure Equity Bure Equity Corem Property Group Catena Catena Catena 
2 Proact IT Group Fagerhult Fagerhult Fagerhult Corem Property Group Corem Property Group 
3 Catena Axfood Axfood SOBI Fagerhult Fagerhult 
4 Fagerhult Betsson Astra Zeneca Corem Property Group SOBI Acando 
5 Beijer REF Beijer REF Studsvik Hennes & Mauritz B Latour B Proact IT Group 
6 SOBI Catena Bure Equity Studsvik SkiStar SOBI 
7 Medivir Proact IT Group Hennes & Mauritz B Axfood Hennes & Mauritz B Hennes & Mauritz B 
8 Axfood ICA Gruppen Catena Concordia Maritime Acando Axfood 
9 Svolder B Pfizer Telia Company Acando Probi SkiStar 

10 Pfizer SkiStar SkiStar Latour B Proact IT Group Fast. Balder B 
11 Elekta B Probi Diös Fast. Balder B Axfood Probi 
12 Securitas B Duni Proact IT Group Proact IT Group Sagax A Latour B 
13 Astra Zeneca Tieto ICA Gruppen Medivir Mekonomen Lundbergföretagen B 
14 Hennes & Mauritz B Securitas B Probi Probi Studsvik Sagax A 
15 Avanza Medivir SOBI Telia Company Fast. Balder B Swedish Match 
16 Betsson Nibe B Medivir SkiStar Diös Heba B 
17 Telia Company Corem Property Group Avanza Astra Zeneca Astra Zeneca Addnode B 
18 KappAhl Diös Beijer REF Net Insight B HIQ International Nolato B 
19 Vitrolife Sweco B HMS ICA Gruppen Swedish Match Astra Zeneca 
20 Melker Schörling Net Insight B Tieto Diös Sweco B Addtech B 
21 Getinge B Astra Zeneca Pfizer Lundbergföretagen B Klövern A Studsvik 
22 Swedish Match Telia Company Net Insight B Addtech B Lundbergföretagen B Pricer B 
23 Diös Elekta B Acando East Capital Explorer Svolder B Wallenstam B 
24 Holmen Holmen Betsson Beijer REF Addtech B Indutrade 
25 Corem Property Group Vitrolife Elekta B Avanza Bioinvent Svolder B 
26 Probi SOBI Sweco B Mekonomen Net Insight B Avanza 
27 Tieto Biotage Swedish Match SCA B Nolato B Klövern A 
28 Unibet SDB Addtech B Fast. Balder B Wihlborgs fastigheter GHP Speciality Care Investor B 
29 Duni Ratos B NetEnt B Bure Equity Avanza Telia Company 
30 ICA Gruppen Unibet SDB Nibe B Active Biotech Indutrade Securitas B 
31 Net Insight B Hennes & Mauritz B Latour B Beijer Alma Vitrolife Vitrolife 
32 B&B Tools Svolder B AAK GHP Speciality Care Telia Company HIQ International 
33 Acando NetEnt B Addtech B Sweco B Medivir Mekonomen 
34 SkiStar Avanza Ratos B Vitrolife AAK Loomis B 
35 Fast. Balder B Melker Schörling Bio Gaia B Wallenstam B East Capital Explorer Betsson 
36 Addtech B Latour B SCA B Bio Gaia B Wallenstam B Bioinvent 
37 Latour B Orexo Securitas B Swedish Match Hufvudstaden A Nibe B 
38 SCA B Acando Wihlborgs fastigheter Öresund Öresund Hufvudstaden A 
39 Eniro Öresund Mekonomen HMS Nibe B Bure Equity 
40 Nibe B Bio Gaia B Duni Biotage Securitas B KnowIT 



Bilaga 9.8 Månadsvis redogörelse för de bolag som under 2009 ingått i Volatilitetsportföljen 
 Juli Augusti September Oktober November December 

1 Catena Fagerhult Catena Catena Catena IFS B 
2 Fagerhult Catena Fagerhult Svolder B Swedish Match Astra Zeneca 
3 Axfood Axfood Svolder B Astra Zeneca Astra Zeneca Bure Equity 
4 Swedish Match Swedish Match Swedish Match SOBI Svolder B Beijer Alma 
5 Hennes & Mauritz B SOBI SOBI Swedish Match IFS B Catena 
6 Addnode B Hennes & Mauritz B Astra Zeneca Fagerhult Securitas B Swedish Match 
7 Svolder B Addnode B Axfood Öresund Öresund Lundbergföretagen B 
8 SOBI Svolder B Addnode B Securitas B Telia Company Addtech B 
9 Proact IT Group Probi Mekonomen Axfood Investor B Investor B 

10 Astra Zeneca Astra Zeneca Latour B Hennes & Mauritz B Holmen Beijer REF 
11 IFS B Investor B Securitas B Beijer Alma SOBI Securitas B 
12 Acando IFS B Hennes & Mauritz B Ratos B Latour B Corem Property Group 
13 Probi Bio Gaia B Öresund Vitrolife Hennes & Mauritz B Fagerhult 
14 Investor B Wallenstam B HIQ International Skanska B Beijer Alma Hennes & Mauritz B 
15 Lundbergföretagen B Avanza Sectra B Addtech B Addtech B SCA B 
16 SkiStar Hufvudstaden A Addtech B Investor B Lundbergföretagen B SkiStar 
17 Telia Company Securitas B Avanza Addnode B SkiStar Holmen 
18 Fast. Balder B Beijer Alma Ratos B Latour B Skanska B Latour B 
19 Securitas B Lundbergföretagen B Wallenstam B Wallenstam B Kinnevik B Öresund 
20 Latour B Sensys Gatso Group Wihlborgs fastigheter ABB Ltd Fagerhult Wihlborgs fastigheter 
21 Sagax A Telia Company Hufvudstaden A Lundbergföretagen B SCA B Telia Company 
22 Hufvudstaden A Beijer REF Proact IT Group Holmen Axfood Skanska B 
23 Klövern A Proact IT Group Investor B Mekonomen Beijer REF Svolder B 
24 Nolato B Latour B Acando Avanza Corem Property Group Unibet SDB 
25 Sweco B ICA Gruppen Bioinvent Viking Supply Ratos B Concordia Maritime 
26 Avanza Nolato B Lundbergföretagen B SCA B Wihlborgs fastigheter Axfood 
27 Mekonomen Getinge B ICA Gruppen Kinnevik B Addnode B Pfizer 
28 Wallenstam B Mekonomen IFS B ICA Gruppen ABB Ltd ABB Ltd 
29 Addtech B Heba B ABB Ltd Clas Ohlson B Vitrolife Melker Schörling 
30 Getinge B Ratos B Holmen Studsvik Wallenstam B Alfa Laval 
31 HIQ International Addtech B SkiStar Wihlborgs fastigheter Ericsson B Assa Abloy B 
32 Heba B ABB Ltd SCA B Concordia Maritime Pfizer ICA Gruppen 
33 Indutrade Acando Telia Company SkiStar Avanza Wallenstam B 
34 Pricer B Intrum Justitia Pfizer Melker Schörling Concordia Maritime Ericsson B 
35 Corem Property Group Pfizer Getinge B Unibet SDB Melker Schörling SOBI 
36 Tele2 B Concordia Maritime Vitrolife IFS B Acando AAK 
37 Bure Equity Betsson Betsson Pfizer Alfa Laval ENEA 
38 Ericsson B KnowIT KnowIT Hufvudstaden A B&B Tools Avanza 
39 Nibe B Wihlborgs fastigheter Concordia Maritime Assa Abloy B Assa Abloy B Kinnevik B 
40 Bioinvent Öresund Beijer Alma Beijer REF Betsson Getinge B 



Bilaga 9.9 Månadsvis redogörelse för de bolag som under 2010 ingått i Volatilitetsportföljen 
 Januari Februari Mars April Maj Juni 

1 IFS B Fagerhult Fagerhult Fagerhult Securitas B Astra Zeneca 
2 Fagerhult ICA Gruppen ICA Gruppen Swedish Match Astra Zeneca Pfizer 
3 Lundbergföretagen B IFS B Lundbergföretagen B Securitas B Lundbergföretagen B IFS B 
4 Astra Zeneca Lundbergföretagen B Securitas B Lundbergföretagen B Pfizer Swedish Match 
5 Corem Property Group Investor B Investor B ICA Gruppen Telia Company Catena 
6 Swedish Match Swedish Match Swedish Match Telia Company Investor B Securitas B 
7 Investor B Öresund Axfood Wihlborgs fastigheter Swedish Match Net Insight B 
8 Bure Equity Proact IT Group Öresund Investor B Hufvudstaden A Intrum Justitia 
9 Beijer Alma Axfood Wihlborgs fastigheter Avanza Holmen Sweco B 

10 Proact IT Group Astra Zeneca Telia Company Catena Fagerhult Lundbergföretagen B 
11 Securitas B Securitas B Avanza Hufvudstaden A Industrivärden C Telia Company 
12 Wihlborgs fastigheter ABB Ltd Ericsson B Astra Zeneca SkiStar Axfood 
13 Latour B Wihlborgs fastigheter Catena Skanska B Catena Svolder B 
14 Catena Ericsson B Skanska B SHB A Svolder B Fagerhult 
15 SCA B Beijer Alma Hufvudstaden A Öresund Castellum Investor B 
16 Addtech B Catena Holmen Pfizer Nibe B ABB Ltd 
17 Hennes & Mauritz B Net Insight B Astra Zeneca Industrivärden C Alfa Laval Bure Equity 
18 ICA Gruppen Acando Nibe B Tele2 B Atlas Copco A Hufvudstaden A 
19 Wallenstam B Wallenstam B SHB A Kinnevik B SCA B Acando 
20 Öresund Skanska B IFS B Ericsson B SHB A SHB A 
21 Beijer REF Pfizer Castellum Svolder B Intrum Justitia Hennes & Mauritz B 
22 Nordnet Avanza Tele2 B IFS B Hennes & Mauritz B SCA B 
23 Net Insight B Nordnet Beijer Alma Ratos B Assa Abloy B Latour B 
24 Holmen Corem Property Group Industrivärden C Castellum Tele2 B Assa Abloy B 
25 Axfood Addtech B Pfizer Axfood Kinnevik B SkiStar 
26 SkiStar Tele2 B Klövern A Heba B Wihlborgs fastigheter Heba B 
27 ABB Ltd Millicom Nordea Nibe B Öresund Wihlborgs fastigheter 
28 Acando Telia Company ABB Ltd Nordea Skanska B Alfa Laval 
29 Unibet SDB SkiStar Alfa Laval Klövern A Immune pharmaceuticals Addtech B 
30 Telia Company Holmen SkiStar ABB Ltd Unibet SDB Nibe B 
31 Skanska B SHB A Kinnevik B Holmen Getinge B Skanska B 
32 Alfa Laval Alfa Laval Mekonomen Alfa Laval Axfood Beijer REF 
33 Heba B Melker Schörling Wallenstam B Wallenstam B SSAB A Elekta B 
34 Avanza Indutrade Heba B Atlas Copco A IFS B Duni 
35 Intrum Justitia Heba B Svolder B Hennes & Mauritz B SKF B Tele2 B 
36 Getinge B Clas Ohlson B Nordnet Addtech B Sweco B Wallenstam B 
37 Svolder B AAK Getinge B SkiStar Wallenstam B Concordia Maritime 
38 Concordia Maritime Unibet SDB Intrum Justitia KnowIT KnowIT Fast. Balder B 
39 Hufvudstaden A Getinge B Corem Property Group Sweco B Acando Industrivärden C 
40 AAK Hufvudstaden A Ratos B SKF B Loomis B Loomis B 



Bilaga 9.10 Månadsvis redogörelse för de bolag som under 2010 ingått i Volatilitetsportföljen 
 Juli Augusti September Oktober November December 

1 Astra Zeneca Axfood Axfood Axfood Axfood Telia Company 
2 Axfood Heba B Swedish Match Swedish Match Telia Company Astra Zeneca 
3 Pfizer Swedish Match Lundbergföretagen B Astra Zeneca Astra Zeneca Acando 
4 IFS B Astra Zeneca Fagerhult Lundbergföretagen B Acando Pfizer 
5 Swedish Match Catena Telia Company Sweco B Lundbergföretagen B Lundbergföretagen B 
6 Catena Fagerhult Latour B Telia Company Swedish Match Swedish Match 
7 Securitas B Bure Equity Hufvudstaden A Latour B IFS B Axfood 
8 Net Insight B Pfizer Astra Zeneca SkiStar Svolder B Investor B 
9 Lundbergföretagen B Lundbergföretagen B Ortivus Wallenstam B Autoliv SCA B 

10 Intrum Justitia Telia Company Heba B Svolder B Investor B IFS B 
11 Heba B Latour B Holmen Investor B ABB Ltd Autoliv 
12 Telia Company Sweco B Securitas B Securitas B Sweco B Kinnevik B 
13 Fagerhult IFS B Svolder B Hufvudstaden A SCA B KnowIT 
14 Bure Equity Hufvudstaden A Investor B Millicom Securitas B ABB Ltd 
15 Svolder B Securitas B Sweco B IFS B Kinnevik B Securitas B 
16 Hufvudstaden A Svolder B Bure Equity Proact IT Group Pfizer Bure Equity 
17 Beijer REF Intrum Justitia Millicom Castellum Björn Borg Tele2 B 
18 SCA B ABB Ltd SkiStar ABB Ltd Millicom SHB A 
19 Investor B Investor B Tele2 B Wihlborgs fastigheter Nolato B Svolder B 
20 ABB Ltd Hennes & Mauritz B Beijer Alma Pfizer KnowIT Skanska B 
21 Latour B Beijer REF Loomis B Nordnet Clas Ohlson B Wihlborgs fastigheter 
22 Sweco B Ortivus IFS B Björn Borg Tele2 B Björn Borg 
23 SHB A Beijer Alma Castellum Kinnevik B Castellum Millicom 
24 SkiStar Net Insight B Getinge B Bure Equity Hufvudstaden A Sweco B 
25 Addtech B SCA B ICA Gruppen Tele2 B Peab B Hufvudstaden A 
26 Precise Biometrics Wihlborgs fastigheter Kinnevik B Heba B Bure Equity Nolato B 
27 Loomis B Fast. Balder B Hennes & Mauritz B Beijer Alma Industrivärden C Beijer Alma 
28 Beijer Alma Loomis B ABB Ltd Clas Ohlson B Net Insight B Castellum 
29 Hennes & Mauritz B SkiStar SCA B Nolato B Wallenstam B Concordia Maritime 
30 Assa Abloy B ICA Gruppen Assa Abloy B Intrum Justitia Proact IT Group Nibe B 
31 Ortivus Assa Abloy B Wallenstam B Holmen ICA Gruppen Clas Ohlson B 
32 Alfa Laval SHB A Wihlborgs fastigheter Duni SkiStar SkiStar 
33 Fast. Balder B Skanska B Pfizer Klövern A Wihlborgs fastigheter NCC B 
34 Skanska B Millicom Skanska B Ortivus Heba B B&B Tools 
35 B&B Tools Holmen Nolato B Acando Skanska B Husqvarna B 
36 Concordia Maritime Tele2 B Intrum Justitia Peab B Loomis B Hennes & Mauritz B 
37 Holmen Addtech B Proact IT Group SCA B SHB A Proact IT Group 
38 Millicom Biotage Tieto Autoliv Beijer Alma Nordea 
39 Wihlborgs fastigheter B&B Tools Beijer REF MQ Husqvarna B ICA Gruppen 
40 Tele2 B Wallenstam B Nordnet ICA Gruppen Indutrade Indutrade 



Bilaga 9.11 Månadsvis redogörelse för de bolag som under 2011 ingått i Volatilitetsportföljen 
 Januari Februari Mars April Maj Juni 

1 Telia Company Telia Company Öresund Astra Zeneca Hufvudstaden A Bure Equity 
2 SHB A Acando Telia Company SCA B Securitas B Castellum 
3 Acando Swedish Match SCA B Telia Company Bure Equity Astra Zeneca 
4 Kinnevik B Öresund SHB A Axfood Lundbergföretagen B Hufvudstaden A 
5 Swedish Match SCA B Investor B Lundbergföretagen B Astra Zeneca Öresund 
6 SCA B Kinnevik B Sweco B Securitas B Öresund Lundbergföretagen B 
7 Investor B SHB A Kinnevik B Öresund Castellum ABB Ltd 
8 Lundbergföretagen B Avanza Axfood Hufvudstaden A ABB Ltd Swedish Match 
9 Tele2 B KnowIT ABB Ltd ABB Ltd Holmen Heba B 

10 IFS B MQ KnowIT Wihlborgs fastigheter Heba B IFS B 
11 Bure Equity ABB Ltd Securitas B Sweco B IFS B Intrum Justitia 
12 Hennes & Mauritz B Investor B Lundbergföretagen B Industrivärden C Getinge B Holmen 
13 Axfood Lundbergföretagen B Swedish Match SHB A Industrivärden C Getinge B 
14 Autoliv Astra Zeneca Industrivärden C Intrum Justitia Investor B SHB A 
15 Astra Zeneca Sweco B Astra Zeneca Heba B SCA B SEB A 
16 Öresund Atrium Ljungberg Heba B Investor B Kinnevik B Loomis B 
17 Securitas B Axfood IFS B Probi Wallenstam B Wihlborgs fastigheter 
18 ABB Ltd Probi Bure Equity Kinnevik B Wihlborgs fastigheter Telia Company 
19 KnowIT Skanska B East Capital Explorer SSAB A Swedish Match Probi 
20 Clas Ohlson B Arise Acando KnowIT SHB A Atrium Ljungberg 
21 Avanza IFS B Loomis B Bure Equity Hennes & Mauritz B Investor B 
22 Skanska B East Capital Explorer Hufvudstaden A Ericsson B Intrum Justitia Swedbank A 
23 East Capital Explorer Nordea Ericsson B Castellum Axfood Kinnevik B 
24 Nordea Ericsson B ICA Gruppen Atrium Ljungberg SEB A Wallenstam B 
25 Björn Borg Bure Equity Atrium Ljungberg Loomis B Telia Company Assa Abloy B 
26 Sweco B ICA Gruppen MQ Millicom Loomis B Industrivärden C 
27 Addnode B Björn Borg Avanza Wallenstam B Medivir Alfa Laval 
28 ICA Gruppen Securitas B Medivir Swedish Match Sweco B Axfood 
29 MQ Clas Ohlson B Wallenstam B Skanska B Probi JM 
30 Nibe B Swedbank A Björn Borg IFS B Tele2 B Klövern A 
31 Orexo HIQ International SEB A ICA Gruppen MTG B Fabege 
32 New Wave B Wihlborgs fastigheter Wihlborgs fastigheter Kungsleden Skanska B SCA B 
33 Loomis B Loomis B HIQ International Avanza Fabege Hennes & Mauritz B 
34 Hufvudstaden A Millicom Nordea SEB A Atrium Ljungberg Tieto 
35 Addtech B Unibet SDB Probi Assa Abloy B Assa Abloy B Securitas B 
36 Ratos B Addtech B Skanska B Holmen Duni Skanska B 
37 Atlas Copco A Getinge B Getinge B Getinge B Orexo Beijer Alma 
38 ÅF B Ratos B Swedbank A Medivir KnowIT KnowIT 
39 Ericsson B New Wave B Castellum Swedbank A BE Group Corem Property Group 
40 Castellum Hufvudstaden A Klövern A Peab B Klövern A Nordea 



Bilaga 9.12 Månadsvis redogörelse för de bolag som under 2011 ingått i Volatilitetsportföljen 
 Juli Augusti September Oktober November December 

1 Castellum Astra Zeneca Astra Zeneca Astra Zeneca Astra Zeneca Astra Zeneca 
2 Öresund IFS B Öresund Heba B Swedish Match Heba B 
3 Astra Zeneca Heba B Swedish Match Swedish Match Heba B Fagerhult 
4 Heba B Öresund Hennes & Mauritz B Öresund Proact IT Group Proact IT Group 
5 Swedish Match Castellum Heba B Axfood Öresund Probi 
6 IFS B SHB A IFS B Probi Probi Swedish Match 
7 Loomis B Swedish Match SHB A SAAB B Millicom Unibet SDB 
8 Hufvudstaden A Klövern A SkiStar Tele2 B IFS B Hufvudstaden A 
9 Lundbergföretagen B Hennes & Mauritz B Axfood Millicom Axfood AAK 

10 ABB Ltd Loomis B Lundbergföretagen B IFS B Hufvudstaden A IFS B 
11 SHB A Wihlborgs fastigheter Tele2 B Lundbergföretagen B AAK Axfood 
12 Holmen Lundbergföretagen B Telia Company Telia Company Telia Company Loomis B 
13 Bure Equity Hufvudstaden A Investor B Hufvudstaden A Sagax A Acando 
14 Getinge B ABB Ltd Millicom Unibet SDB Lundbergföretagen B Millicom 
15 Wihlborgs fastigheter Investor B Atrium Ljungberg Sagax A Unibet SDB Beijer REF 
16 Investor B Axfood ABB Ltd AAK Tele2 B Wihlborgs fastigheter 
17 Intrum Justitia Assa Abloy B Acando Kinnevik B SkiStar Öresund 
18 Klövern A Telia Company Probi Beijer REF SAAB B Sagax A 
19 Assa Abloy B Holmen Hufvudstaden A Fagerhult Kinnevik B Tele2 B 
20 Latour B Atrium Ljungberg Sweco B Atrium Ljungberg Beijer REF Wallenstam B 
21 Addtech B Latour B Getinge B SkiStar Vitrolife Betsson 
22 Hennes & Mauritz B Bure Equity Kinnevik B Proact IT Group Fagerhult Telia Company 
23 Atrium Ljungberg Getinge B SCA B Sweco B Atrium Ljungberg Kinnevik B 
24 Nordea SCA B Nordea ICA Gruppen Sweco B Castellum 
25 Kinnevik B Addtech B SAAB B SCA B Byggmax Atrium Ljungberg 
26 Axfood East Capital Explorer Vitrolife Vitrolife ICA Gruppen Holmen 
27 Fagerhult Acando AAK Byggmax Acando Lundbergföretagen B 
28 Acando Kungsleden Unibet SDB Rottneros SCA B Bure Equity 
29 Arise Skanska B Clas Ohlson B Karo Pharma Holmen Byggmax 
30 Telia Company Beijer electronics Beijer REF Investor B Wihlborgs fastigheter Indutrade 
31 Ratos B Fagerhult Sagax A Acando Loomis B ICA Gruppen 
32 Clas Ohlson B SkiStar Holmen Getinge B Duni Sweco B 
33 Beijer electronics Ratos B Arise Sectra B Betsson Beijer Alma 
34 Rottneros Probi Orexo Wallenstam B Wallenstam B SkiStar 
35 SCA B Vitrolife Wihlborgs fastigheter Orexo Investor B Systemair 
36 Fabege Kinnevik B SOBI Loomis B Orexo Securitas B 
37 SEB A Wallenstam B Latour B Holmen Bure Equity Getinge B 
38 Systemair Unibet SDB Ratos B ABB Ltd Beijer Alma Mekonomen 
39 Avanza AAK Rottneros Bure Equity Getinge B Nederman Holding 
40 ÅF B Industrivärden C Skanska B Wihlborgs fastigheter ABB Ltd Duni 



Bilaga 9.13 Månadsvis redogörelse för de bolag som under 2012 ingått i Volatilitetsportföljen 
 Januari Februari Mars April Maj Juni 

1 Astra Zeneca Astra Zeneca Hennes & Mauritz B Getinge B Duni Pfizer 
2 Proact IT Group Axfood Axfood Astra Zeneca Diös Astra Zeneca 
3 Acando Pfizer Astra Zeneca Pfizer Pfizer Swedish Match 
4 Pfizer Acando Getinge B Telia Company Öresund Diös 
5 IFS B IFS B Telia Company Millicom Axfood Axfood 
6 Hufvudstaden A Hennes & Mauritz B Pfizer Skanska B Swedish Match Hufvudstaden A 
7 Swedish Match Unibet SDB Lundbergföretagen B Lundbergföretagen B Atrium Ljungberg Loomis B 
8 Probi Getinge B Investor B Intrum Justitia Acando Öresund 
9 Unibet SDB Swedish Match Acando Kinnevik B Kinnevik B Unibet SDB 

10 Fast Partner AAK SHB A Hennes & Mauritz B Astra Zeneca Holmen 
11 AAK Telia Company Swedish Match Investor B Loomis B Atrium Ljungberg 
12 Atrium Ljungberg Securitas B Elekta B ICA Gruppen Unibet SDB ABB Ltd 
13 Axfood Atrium Ljungberg Skanska B Swedish Match Lundbergföretagen B Vitrolife 
14 Wihlborgs fastigheter Hufvudstaden A ABB Ltd Axfood Autoliv Autoliv 
15 Loomis B Tele2 B Kinnevik B Diös Intrum Justitia Acando 
16 Beijer REF Betsson Millicom Acando Holmen Duni 
17 Telia Company Millicom Atrium Ljungberg Duni Hufvudstaden A Beijer REF 
18 Hennes & Mauritz B Holmen Intrum Justitia ABB Ltd Getinge B Getinge B 
19 Millicom Investor B Holmen Holmen SkiStar Intrum Justitia 
20 Elekta B Kinnevik B Unibet SDB SkiStar ABB Ltd Castellum 
21 Holmen Elekta B Latour B Atrium Ljungberg Nibe B Fast Partner 
22 Betsson Wihlborgs fastigheter ICA Gruppen Tele2 B Hennes & Mauritz B Kinnevik B 
23 Assa Abloy B Probi Hufvudstaden A Unibet SDB Millicom ICA Gruppen 
24 Securitas B ABB Ltd Tele2 B Nibe B Skanska B Wihlborgs fastigheter 
25 Kinnevik B Beijer electronics Beijer electronics Autoliv Tele2 B Mekonomen 
26 East Capital Explorer Intrum Justitia Betsson Beijer electronics ITAB Shop Concept ITAB Shop Concept 
27 Lundbergföretagen B Assa Abloy B Nibe B NCC B Castellum Lundbergföretagen B 
28 Tele2 B Loomis B IFS B Öresund Klövern A Millicom 
29 Castellum Beijer REF Wihlborgs fastigheter AAK Beijer REF AAK 
30 Investor B Latour B Assa Abloy B IFS B AAK Systemair 
31 Getinge B Lundbergföretagen B AAK Hufvudstaden A Systemair Addtech B 
32 ABB Ltd SHB A Duni Wihlborgs fastigheter ICA Gruppen Klövern A 
33 Corem Property Group ICA Gruppen SCA B Castellum Vitrolife Fast. Balder B 
34 Beijer Alma Beijer Alma Industrivärden C Loomis B IFS B SAAB B 
35 Wallenstam B Castellum Loomis B Latour B Corem Property Group SkiStar 
36 Sweco B Nolato B Castellum Industrivärden C Clas Ohlson B Investor B 
37 HIQ International Proact IT Group Autoliv Vitrolife Sagax A Sagax A 
38 ICA Gruppen Fast Partner Beijer Alma Addtech B Investor B Skanska B 
39 SCA B Diös Diös SCA B Ericsson B SCA B 
40 Diös East Capital Explorer Atlas Copco A Björn Borg Wihlborgs fastigheter Probi 



Bilaga 9.14 Månadsvis redogörelse för de bolag som under 2012 ingått i Volatilitetsportföljen 
 Juli Augusti September Oktober November December 

1 Pfizer Astra Zeneca IFS B IFS B Astra Zeneca Astra Zeneca 
2 Swedish Match Swedish Match Astra Zeneca Castellum Castellum Axfood 
3 Axfood Pfizer Swedish Match Astra Zeneca Hufvudstaden A Hufvudstaden A 
4 Astra Zeneca Telia Company Telia Company Wihlborgs fastigheter Wihlborgs fastigheter Lundbergföretagen B 
5 Loomis B ICA Gruppen Pfizer Hufvudstaden A IFS B Castellum 
6 Hufvudstaden A Loomis B Castellum Telia Company Telia Company Öresund 
7 Holmen Holmen Holmen Lundbergföretagen B Axfood SHB A 
8 Unibet SDB Axfood ICA Gruppen Kinnevik B Lundbergföretagen B Intrum Justitia 
9 Beijer REF Investor B Investor B Holmen Öresund Telia Company 

10 Systemair Castellum Lundbergföretagen B Axfood Intrum Justitia Holmen 
11 Öresund Hufvudstaden A Axfood Investor B SHB A Wihlborgs fastigheter 
12 Castellum Getinge B Kinnevik B Pfizer Pfizer Pfizer 
13 Addtech B SCA B Hufvudstaden A Swedish Match Holmen IFS B 
14 ICA Gruppen Addtech B Getinge B Intrum Justitia Investor B Investor B 
15 Getinge B Wihlborgs fastigheter Tele2 B Fabege Getinge B Tele2 B 
16 Diös Lundbergföretagen B Hennes & Mauritz B Getinge B Atrium Ljungberg Fabege 
17 Acando Kinnevik B Klövern A SCA B Fabege Wallenstam B 
18 ABB Ltd Studsvik Loomis B Millicom Skanska B Millicom 
19 Kinnevik B IFS B Öresund Öresund Tele2 B Latour B 
20 Lundbergföretagen B ABB Ltd Wihlborgs fastigheter Hennes & Mauritz B Latour B Skanska B 
21 Atrium Ljungberg Millicom SCA B SHB A Melker Schörling Bilia A 
22 Vitrolife Acando Millicom Tele2 B Wallenstam B Atrium Ljungberg 
23 Autoliv Nordnet SHB A Swedbank A Hennes & Mauritz B Unibet SDB 
24 IFS B Unibet SDB Acando Wallenstam B Swedbank A SAAB B 
25 Beijer Alma Öresund Skanska B Skanska B Nordea Getinge B 
26 NetEnt B Klövern A Swedbank A Atrium Ljungberg Millicom SkiStar 
27 SAAB B SHB A Unibet SDB Nordea Beijer Alma Loomis B 
28 Klövern A Systemair Nordea Klövern A Indutrade Beijer Alma 
29 Lagercrantz Group Fast. Balder B Addtech B Loomis B Loomis B Diös 
30 Mekonomen SAAB B ABB Ltd Acando Industrivärden C Industrivärden C 
31 Wihlborgs fastigheter Hennes & Mauritz B Bure Equity ABB Ltd Kinnevik B Kinnevik B 
32 Fast. Balder B Elekta B AAK Nolato B Unibet SDB Hennes & Mauritz B 
33 Clas Ohlson B Fast Partner Mycronic Peab B ABB Ltd Swedbank A 
34 Fast Partner Swedbank A Latour B Melker Schörling AAK Nordea 
35 AAK DORO Fabege ITAB Shop Concept SEB A SCA B 
36 Millicom Probi Peab B ÅF B Klövern A Bure Equity 
37 Investor B Vitrolife Fast. Balder B Industrivärden C Bilia A Securitas B 
38 DORO Mycronic Ericsson B SkiStar NetEnt B AAK 
39 SCA B Diös Assa Abloy B AAK ITAB Shop Concept ABB Ltd 
40 Elekta B Intrum Justitia Atrium Ljungberg Latour B Elekta B Ericsson B 



Bilaga 9.15 Månadsvis redogörelse för de bolag som under 2013 ingått i Volatilitetsportföljen 
 Januari Februari Mars April Maj Juni 

1 Axfood Hufvudstaden A Diös Diös Diös Diös 
2 Astra Zeneca Axfood Investor B Investor B Hennes & Mauritz B Getinge B 
3 ICA Gruppen Investor B Hufvudstaden A Telia Company Unibet SDB Bure Equity 
4 SHB A ICA Gruppen Telia Company SAAB B Castellum Hennes & Mauritz B 
5 Castellum Telia Company Castellum Sandvik Bure Equity Elekta B 
6 Hufvudstaden A Intrum Justitia Klövern A Hennes & Mauritz B Mekonomen Holmen 
7 Lundbergföretagen B AAK Unibet SDB Atlas Copco A Astra Zeneca Astra Zeneca 
8 Holmen Lundbergföretagen B Wihlborgs fastigheter Skanska B Sandvik Axfood 
9 Telia Company Tele2 B Atlas Copco A Wihlborgs fastigheter Hufvudstaden A Securitas B 

10 Öresund SHB A Astra Zeneca Duni Holmen ABB Ltd 
11 Intrum Justitia Astra Zeneca Securitas B Bure Equity SAAB B Unibet SDB 
12 Investor B Wallenstam B Nordea Autoliv Duni Lundbergföretagen B 
13 Tele2 B Diös Sandvik Klövern A Securitas B Duni 
14 Skanska B Skanska B Hennes & Mauritz B Unibet SDB Elekta B Sandvik 
15 Wihlborgs fastigheter Kinnevik B SAAB B Securitas B Getinge B SAAB B 
16 Hennes & Mauritz B Öresund Wallenstam B Hufvudstaden A Industrivärden C Axis 
17 Unibet SDB Industrivärden C Öresund Castellum Axis Industrivärden C 
18 AAK ABB Ltd Autoliv Wallenstam B Investor B SkiStar 
19 Wallenstam B Castellum Skanska B ABB Ltd Ericsson B Hufvudstaden A 
20 ABB Ltd Alfa Laval Addtech B Holmen Skanska B Telia Company 
21 Nordea Wihlborgs fastigheter SCA B Mekonomen KappAhl Assa Abloy B 
22 IFS B Sandvik Alfa Laval Alfa Laval Telia Company Alfa Laval 
23 Industrivärden C SCA B SEB A Astra Zeneca DORO Castellum 
24 Getinge B Unibet SDB ABB Ltd Ratos B Wihlborgs fastigheter Lundin Petroleum 
25 Klövern A Klövern A Holmen Industrivärden C SCA B Skanska B 
26 Swedbank A Atlas Copco A Intrum Justitia Boliden Fast. Balder B Investor B 
27 SAAB B SAAB B Clas Ohlson B Hexagon B SOBI Atrium Ljungberg 
28 Assa Abloy B Nordea SHB A Assa Abloy B Assa Abloy B SKF B 
29 Beijer Alma Nolato B Bure Equity Fast. Balder B SKF B Wihlborgs fastigheter 
30 SEB A Hennes & Mauritz B Assa Abloy B Indutrade Axfood Ericsson B 
31 Latour B Autoliv AAK Addtech B SkiStar Volvo B 
32 Diös Holmen Fabege Betsson Indutrade Wallenstam B 
33 Clas Ohlson B Fabege Industrivärden C SkiStar ABB Ltd SEB A 
34 Fabege SkiStar Kinnevik B SCA B Alfa Laval Mekonomen 
35 SkiStar IFS B Axfood SEB A SEB A Electrolux B 
36 Kinnevik B Husqvarna B HIQ International SKF B Hexagon B Latour B 
37 SKF B Beijer Alma SKF B DORO Volvo B IFS B 
38 Sandvik Melker Schörling Mekonomen Elekta B Acando Husqvarna B 
39 Melker Schörling Clas Ohlson B IFS B Volvo B Autoliv Autoliv 
40 Securitas B Addtech B Boliden SOBI Klövern A Fast. Balder B 



Bilaga 9.16 Månadsvis redogörelse för de bolag som under 2013 ingått i Volatilitetsportföljen 
 Juli Augusti September Oktober November December 

1 Getinge B Duni Astra Zeneca Telia Company Astra Zeneca Astra Zeneca 
2 Diös Diös Duni Astra Zeneca Skanska B Skanska B 
3 Astra Zeneca Holmen Telia Company ABB Ltd Diös Lundbergföretagen B 
4 Bure Equity ABB Ltd Diös Öresund Lundbergföretagen B Diös 
5 Duni Astra Zeneca SkiStar Diös Öresund Wallenstam B 
6 Axfood Telia Company ABB Ltd Skanska B Atrium Ljungberg Atrium Ljungberg 
7 SkiStar SkiStar Bure Equity Lundbergföretagen B Unibet SDB Peab B 
8 Hennes & Mauritz B Bure Equity Unibet SDB Unibet SDB Fabege Investor B 
9 Unibet SDB Unibet SDB Holmen Investor B Wallenstam B Industrivärden C 

10 Axis Hennes & Mauritz B Hennes & Mauritz B Bure Equity SkiStar Fabege 
11 Holmen Pricer B Tele2 B Tele2 B Wihlborgs fastigheter Öresund 
12 Lundbergföretagen B Lundbergföretagen B Skanska B Castellum Bure Equity Wihlborgs fastigheter 
13 ABB Ltd HMS Lundbergföretagen B Melker Schörling Telia Company ABB Ltd 
14 Hufvudstaden A Beijer Alma Mekonomen Holmen Industrivärden C Nordea 
15 HMS Lundin Petroleum Betsson Mekonomen Investor B Hufvudstaden A 
16 SAAB B East Capital Explorer Alfa Laval Peab B Castellum Castellum 
17 East Capital Explorer Hufvudstaden A Peab B Alfa Laval ABB Ltd Trelleborg B 
18 Sandvik Alfa Laval Castellum Wihlborgs fastigheter Peab B Telia Company 
19 Castellum Axis Öresund Assa Abloy B Holmen SkiStar 
20 Ericsson B NCC B Hufvudstaden A Industrivärden C Autoliv Lundin Petroleum 
21 Lundin Petroleum Loomis B Wihlborgs fastigheter Wallenstam B Loomis B Holmen 
22 Industrivärden C Öresund Lundin Petroleum Lundin Petroleum KnowIT SEB A 
23 Fabege Axfood Autoliv SkiStar Lundin Petroleum Autoliv 
24 Öresund Wihlborgs fastigheter Axis Atrium Ljungberg Hufvudstaden A Axfood 
25 Loomis B Assa Abloy B Investor B Swedish Match SHB A Klövern A 
26 Telia Company Investor B Cloetta B EnQuest SKF B SKF B 
27 Securitas B Skanska B Assa Abloy B Autoliv Fast. Balder B Latour B 
28 Alfa Laval Securitas B Swedish Match Hufvudstaden A Klövern A Melker Schörling 
29 Volvo B Cloetta B East Capital Explorer Betsson Melker Schörling Fast. Balder B 
30 Kinnevik B Castellum HIQ International SHB A IFS B SHB A 
31 Assa Abloy B Autoliv Fabege Fabege Mycronic NCC B 
32 Wihlborgs fastigheter Getinge B Industrivärden C Husqvarna B Intrum Justitia Intrum Justitia 
33 Millicom Mekonomen Axfood Millicom Alfa Laval Mekonomen 
34 Skanska B Clas Ohlson B Hexpol Loomis B Nordea Bure Equity 
35 IFS B Wallenstam B Byggmax SKF B Axfood Swedbank A 
36 SHB A Volvo B Beijer REF East Capital Explorer Mekonomen KnowIT 
37 KnowIT HIQ International Millicom NCC B Assa Abloy B ICA Gruppen 
38 Mycronic EnQuest Volvo B Axfood Trelleborg B SAAB B 
39 Mekonomen SHB A Fast. Balder B Axis NCC B AAK 
40 Electrolux B Beijer REF NCC B AAK Byggmax Kungsleden 



Bilaga 9.17 Månadsvis redogörelse för de bolag som under 2014 ingått i Volatilitetsportföljen 
 Januari Februari Mars April Maj Juni 

1 Atrium Ljungberg Axfood Hufvudstaden A Bure Equity Castellum Bure Equity 
2 Hufvudstaden A Atrium Ljungberg Bure Equity Unibet SDB Autoliv AAK 
3 Lundbergföretagen B Hufvudstaden A Castellum Telia Company Wihlborgs fastigheter Platzer B 
4 Astra Zeneca Diös Unibet SDB ICA Gruppen Hufvudstaden A Autoliv 
5 Klövern A Lundbergföretagen B Wallenstam B Hufvudstaden A Unibet SDB Wallenstam B 
6 Diös Klövern A Industrivärden C Wallenstam B Wallenstam B Hufvudstaden A 
7 Industrivärden C Industrivärden C Telia Company Industrivärden C AAK Castellum 
8 Fabege Bure Equity Fabege IFS B Bure Equity Fabege 
9 Skanska B Skanska B ICA Gruppen Assa Abloy B Industrivärden C Holmen 

10 Hennes & Mauritz B Telia Company Skanska B Wihlborgs fastigheter IFS B SCA B 
11 Tieto Wallenstam B Lundbergföretagen B AAK Fabege Lundbergföretagen B 
12 Wallenstam B Astra Zeneca Platzer B Astra Zeneca SCA B Mycronic 
13 Fast. Balder B Fabege IFS B Lundbergföretagen B Hennes & Mauritz B IFS B 
14 Wihlborgs fastigheter Investor B Autoliv Holmen Platzer B SHB A 
15 Castellum Castellum Astra Zeneca Fabege Securitas B Hennes & Mauritz B 
16 Autoliv SHB A Wihlborgs fastigheter Securitas B Holmen SKF B 
17 Nordea Autoliv AAK Castellum SKF B Acando 
18 Axfood Tieto Nordea Skanska B Investor B Tethys Oil 
19 Trelleborg B Wihlborgs fastigheter Assa Abloy B Autoliv Lundbergföretagen B Tele2 B 
20 Investor B ICA Gruppen Diös Ericsson B Assa Abloy B ICA Gruppen 
21 Öresund IFS B SHB A Platzer B ICA Gruppen Swedish Match 
22 Peab B Nordea Atrium Ljungberg Investor B SHB A Wihlborgs fastigheter 
23 Latour B Assa Abloy B Securitas B ABB Ltd Tele2 B Volvo B 
24 Melker Schörling Holmen SEB A SCA B SEB A Investor B 
25 Bure Equity Husqvarna B Investor B SHB A MQ Atlas Copco A 
26 Intrum Justitia Trelleborg B Klövern A Nordea Nordea Latour B 
27 ICA Gruppen SEB A Holmen SEB A ABB Ltd Industrivärden C 
28 Telia Company AAK Hennes & Mauritz B SKF B Lundin Petroleum KappAhl 
29 Holmen Fast. Balder B EnQuest Axis Billerud Korsnäs Assa Abloy B 
30 SEB A EnQuest Ericsson B Atrium Ljungberg Latour B SEB A 
31 ABB Ltd Intrum Justitia Swedbank A Hennes & Mauritz B Skanska B Sandvik 
32 Swedbank A Hennes & Mauritz B Tieto Diös Peab B Klövern A 
33 Indutrade ABB Ltd ABB Ltd Alfa Laval Atlas Copco A Axfood 
34 AAK Betsson SCA B Peab B Ericsson B Indutrade 
35 SHB A SCA B Öresund Tele2 B Avanza Securitas B 
36 Kungsleden Indutrade Atlas Copco A Cloetta B Millicom Millicom 
37 NCC B Peab B Getinge B HIQ International Klövern A MQ 
38 Mekonomen Swedbank A Peab B Latour B Tethys Oil Alfa Laval 
39 IFS B Öresund Boliden Millicom Swedbank A Intrum Justitia 
40 Securitas B Latour B Axis Byggmax Sandvik Nordea 



Bilaga 9.18 Månadsvis redogörelse för de bolag som under 2014 ingått i Volatilitetsportföljen 
 Juli Augusti September Oktober November December 

1 SHB A Autoliv Autoliv Swedish Match IFS B IFS B 
2 Autoliv Axfood Swedish Match ICA Gruppen Swedish Match Platzer B 
3 Castellum SHB A ABB Ltd ABB Ltd Telia Company Telia Company 
4 Wallenstam B ICA Gruppen SHB A Holmen ABB Ltd Castellum 
5 Swedbank A Hennes & Mauritz B Axfood Autoliv Castellum Lundbergföretagen B 
6 SEB A Swedbank A ICA Gruppen Fabege Platzer B Swedish Match 
7 Holmen SEB A Holmen SHB A Öresund Hufvudstaden A 
8 Atlas Copco A SKF B Skanska B Swedbank A Lundbergföretagen B ABB Ltd 
9 Hennes & Mauritz B Telia Company Industrivärden C Atrium Ljungberg Atrium Ljungberg Atrium Ljungberg 

10 Hufvudstaden A Castellum Hennes & Mauritz B Öresund SCA B Öresund 
11 Fabege Holmen SKF B Castellum SHB A Swedbank A 
12 AAK Skanska B SEB A Hufvudstaden A Holmen SHB A 
13 Tethys Oil Wallenstam B Castellum Lundbergföretagen B Hufvudstaden A Industrivärden C 
14 Sandvik ABB Ltd Swedbank A Investor B Swedbank A Holmen 
15 Nordea Fabege Atrium Ljungberg SKF B SKF B SkiStar 
16 Lundbergföretagen B AAK Unibet SDB Skanska B Industrivärden C SCA B 
17 SKF B Assa Abloy B Investor B Telia Company SkiStar Gunnebo 
18 Assa Abloy B Investor B Telia Company Tele2 B Sandvik AAK 
19 Axfood Lundbergföretagen B Fabege Unibet SDB Tele2 B Hennes & Mauritz B 
20 Bure Equity Swedish Match Tele2 B Industrivärden C Hennes & Mauritz B Latour B 
21 Investor B Bure Equity Sandvik SEB A Ericsson B Tele2 B 
22 Volvo B Hufvudstaden A Mekonomen Lundin Petroleum Mekonomen Unibet SDB 
23 Tele2 B Industrivärden C Wallenstam B Hexagon B Unibet SDB KappAhl 
24 Industrivärden C Nordea Securitas B SkiStar Securitas B Atlas Copco A 
25 Intrum Justitia Tethys Oil Hexagon B SCA B Autoliv SKF B 
26 Klövern A HIQ International Alfa Laval Sandvik Atlas Copco A Astra Zeneca 
27 Skanska B Millicom Assa Abloy B Bure Equity AAK Axis 
28 ICA Gruppen Sandvik Wihlborgs fastigheter Wallenstam B Skanska B Autoliv 
29 IFS B Alfa Laval SCA B IFS B Assa Abloy B Investor B 
30 Acando Atlas Copco A Nordea AAK Investor B Assa Abloy B 
31 Alfa Laval SCA B Millicom Wihlborgs fastigheter Bure Equity Wallenstam B 
32 Millicom Nobia Hufvudstaden A Mekonomen Wallenstam B Clas Ohlson B 
33 Latour B Tele2 B Lundbergföretagen B Axfood Axis Intrum Justitia 
34 SCA B Intrum Justitia Lundin Petroleum Melker Schörling Beijer Alma Skanska B 
35 Swedish Match NCC B Öresund Hennes & Mauritz B Fabege Millicom 
36 Trelleborg B Fingerprint Cards MTG B Acando Acando Fabege 
37 Boliden Atrium Ljungberg AAK Assa Abloy B Astra Zeneca Bure Equity 
38 Wihlborgs fastigheter Trelleborg B SkiStar Securitas B Fast Partner Ericsson B 
39 NCC B EnQuest IFS B Platzer B Hemfosa Fastigheter Sandvik 
40 Billerud Korsnäs Securitas B Bure Equity SAAB B Millicom SEB A 



Bilaga 9.19 Månadsvis redogörelse för de bolag som under 2015 ingått i Volatilitetsportföljen 
 Januari Februari Mars April Maj Juni 

1 IFS B Hufvudstaden A Hufvudstaden A Unibet SDB IFS B Axis 
2 Castellum IFS B Unibet SDB Telia Company Autoliv IFS B 
3 Industrivärden C Unibet SDB IFS B Billerud Korsnäs ABB Ltd ABB Ltd 
4 Hufvudstaden A Holmen Diös IFS B KappAhl B&B Tools 
5 Hennes & Mauritz B Diös Swedbank A Autoliv Lundbergföretagen B KappAhl 
6 Telia Company AAK Latour B Industrivärden C Investor B Swedish Match 
7 SCA B Industrivärden C Hennes & Mauritz B Lundbergföretagen B Unibet SDB Autoliv 
8 Atrium Ljungberg Billerud Korsnäs Industrivärden C Swedbank A Axfood Axfood 
9 Unibet SDB Swedbank A AAK Axfood Hennes & Mauritz B Lundbergföretagen B 

10 Latour B Wallenstam B Castellum Hufvudstaden A Swedbank A Telia Company 
11 AAK Hennes & Mauritz B Clas Ohlson B SOBI SEB A SHB A 
12 ABB Ltd Latour B Billerud Korsnäs Investor B Billerud Korsnäs Unibet SDB 
13 Swedbank A Castellum Wallenstam B AAK Latour B SEB A 
14 SHB A Clas Ohlson B Indutrade Ericsson B Clas Ohlson B ICA Gruppen 
15 Holmen SHB A Telia Company Hennes & Mauritz B Indutrade Clas Ohlson B 
16 Lundbergföretagen B Wihlborgs fastigheter SEB A Skanska B Hufvudstaden A Getinge B 
17 Swedish Match Inwido NCC B Latour B Castellum Indutrade 
18 Axis Atrium Ljungberg Assa Abloy B NCC B Telia Company SAAB B 
19 Wallenstam B Peab B Lundbergföretagen B ABB Ltd SAAB B Swedbank A 
20 Assa Abloy B Indutrade SAAB B Assa Abloy B Wallenstam B Investor B 
21 Atlas Copco A Kungsleden HIQ International Holmen AAK Bufab 
22 Autoliv Telia Company JM ICA Gruppen Cloetta B Kinnevik B 
23 Diös HIQ International Investor B Clas Ohlson B Betsson Nordea 
24 Clas Ohlson B SAAB B SHB A Wallenstam B Kinnevik B Hufvudstaden A 
25 SKF B NCC B Autoliv Sweco B Fabege Skanska B 
26 Millicom Lundbergföretagen B Skanska B Indutrade Skanska B Hennes & Mauritz B 
27 Intrum Justitia Fabege Ericsson B SAAB B Astra Zeneca NCC B 
28 Ericsson B ABB Ltd ABB Ltd Tele2 B NCC B ÅF B 
29 Tele2 B ÅF B Cloetta B HIQ International Assa Abloy B Castellum 
30 Betsson Autoliv Wihlborgs fastigheter Castellum Mekonomen SCA B 
31 Nobia Trelleborg B Holmen Astra Zeneca D. Carnegie Lifco 
32 Fabege SEB A Fabege Cloetta B Industrivärden C Alfa Laval 
33 Trelleborg B Investor B Peab B Diös Sensys Gatso Group Assa Abloy B 
34 Astra Zeneca Skanska B Atrium Ljungberg Millicom Nordea Securitas B 
35 Bure Equity Assa Abloy B SOBI Betsson SHB A Sweco B 
36 KappAhl Tele2 B Trelleborg B SEB A Sweco B Astra Zeneca 
37 Investor B Fast. Balder B ICA Gruppen Nokia Oyj SCA B Billerud Korsnäs 
38 Sandvik Betsson Bilia A Peab B ÅF B Sensys 
39 SAAB B Nibe B Tele2 B Nolato B Scandi Standard Betsson 
40 SEB A SOBI Betsson Atlas Copco A B&B Tools Cloetta B 



Bilaga 9.20 Månadsvis redogörelse för de bolag som under 2015 ingått i Volatilitetsportföljen 
 Juli Augusti September Oktober November December 

1 IFS B ICA Gruppen ICA Gruppen Axis Axis IFS B 
2 SHB A Telia Company Swedish Match IFS B IFS B Axis 
3 Swedish Match Swedish Match Scandi Standard Hoist Finance Swedish Match Holmen 
4 ICA Gruppen IFS B IFS B ICA Gruppen Castellum Swedish Match 
5 ABB Ltd Lundbergföretagen B Hennes & Mauritz B Swedish Match Hoist Finance Lundbergföretagen B 
6 Hufvudstaden A Bufab Atrium Ljungberg Pandox ICA Gruppen Castellum 
7 Unibet SDB SCA B Hufvudstaden A Castellum Wallenstam B SAAB B 
8 Indutrade Unibet SDB Axis Hufvudstaden A Diös Hufvudstaden A 
9 Telia Company Hufvudstaden A Telia Company Wallenstam B Lundbergföretagen B Wallenstam B 

10 SEB A Indutrade Castellum Hennes & Mauritz B ABB Ltd Diös 
11 Lundbergföretagen B Hennes & Mauritz B Clas Ohlson B Lundbergföretagen B Holmen Fabege 
12 SAAB B SHB A Wallenstam B Sweco B Hufvudstaden A ABB Ltd 
13 Atrium Ljungberg ABB Ltd AAK ABB Ltd Loomis B D. Carnegie 
14 Clas Ohlson B Swedbank A Lundbergföretagen B Holmen Hennes & Mauritz B HIQ International 
15 Axfood Atrium Ljungberg ABB Ltd Atrium Ljungberg Pandox Swedbank A 
16 B&B Tools Getinge B Swedbank A Scandi Standard AAK Hennes & Mauritz B 
17 Getinge B Skanska B Indutrade DORO Fabege Industrivärden C 
18 ÅF B Astra Zeneca Getinge B Mekonomen Swedbank A Wihlborgs fastigheter 
19 Castellum Castellum Hoist Finance Telia Company Atrium Ljungberg ICA Gruppen 
20 Swedbank A SAAB B Holmen HIQ International SAAB B Ratos B 
21 Hennes & Mauritz B ÅF B Bufab Swedbank A Sweco B Pandox 
22 Fabege Wallenstam B Mekonomen Nolato B NCC B Cloetta B 
23 Nordea Clas Ohlson B Industrivärden C AAK DORO Investor B 
24 Autoliv Nordea ÅF B Diös Mekonomen AAK 
25 Securitas B SEB A SAAB B Fabege Indutrade Fast. Balder B 
26 Diös Ratos B Astra Zeneca Ratos B Clas Ohlson B Telia Company 
27 Alfa Laval Lucara Diamond Skanska B SEB A HIQ International Peab B 
28 Astra Zeneca Ericsson B SEB A Industrivärden C Industrivärden C Hoist Finance 
29 Skanska B Holmen Fabege SAAB B Scandi Standard Mekonomen 
30 Bufab Intrum Justitia Tele2 B Victoria Park B Alfa Laval Nibe B 
31 SCA B Millicom Axfood Duni ÅF B ÅF B 
32 Lucara Diamond Axfood Millicom ÅF B Fast. Balder B Kinnevik B 
33 Axis Scandi Standard Intrum Justitia Bufab Ratos B Atrium Ljungberg 
34 Kinnevik B Latour B Nordea Intrum Justitia Peab B Nobia 
35 Lindab International Industrivärden C Diös Indutrade SAS JM 
36 Assa Abloy B Husqvarna B NCC B Tele2 B JM Duni 
37 NCC B Assa Abloy B Ratos B Clas Ohlson B Investor B NCC B 
38 KappAhl B&B Tools Husqvarna B Nordax Group Intrum Justitia Tele2 B 
39 Addtech B Autoliv Assa Abloy B SCA B Tele2 B Melker Schörling 
40 Scandi Standard Peab B Latour B Astra Zeneca Telia Company SEB A 



Bilaga 9.21 Avkastning per månad för samtliga portföljer, index och riskfri ränta 
År Månad Volatilitet Med utdelning Daglig rebalansering OMXSPI OMXSGI Riskfri ränta 

2006 Januari 1,67% 1,68% 1,70% 1,44% 1,57% 0,15% 
2006 Februari 7,04% 7,09% 7,07% 3,52% 3,53% 0,16% 
2006 Mars 7,48% 8,17% 7,55% 6,67% 6,14% 0,16% 
2006 April -0,71% 1,08% -0,64% -0,89% 0,45% 0,17% 
2006 Maj -8,60% -8,21% -8,47% -8,55% -7,71% 0,18% 
2006 Juni 1,42% 1,42% 1,52% 0,62% 0,32% 0,18% 
2006 Juli  -0,61% -0,61% -0,55% -1,26% -1,10% 0,19% 
2006 Augusti 2,59% 2,69% 2,67% 4,38% 4,77% 0,20% 
2006 September 2,98% 2,98% 3,01% 4,86% 5,19% 0,21% 
2006 Oktober 3,03% 3,03% 3,07% 4,53% 4,43% 0,23% 
2006 November 1,28% 1,29% 1,31% -1,02% -1,21% 0,24% 
2006 December 8,69% 8,69% 8,71% 8,23% 7,78% 0,25% 
2007 Januari 3,06% 3,07% 3,09% 3,26% 3,57% 0,27% 
2007 Februari -2,57% -2,54% -2,50% -2,35% -2,14% 0,27% 
2007 Mars 4,02% 5,33% 4,07% 5,00% 5,43% 0,27% 
2007 April 2,13% 3,94% 2,14% 4,40% 6,83% 0,28% 
2007 Maj 2,37% 2,64% 2,37% 1,26% 2,11% 0,28% 
2007 Juni -2,82% -2,82% -2,79% -2,12% -2,05% 0,29% 
2007 Juli  -2,44% -2,44% -2,38% -1,48% -1,32% 0,29% 
2007 Augusti -1,77% -1,75% -1,60% -2,70% -2,82% 0,30% 
2007 September -2,68% -2,58% -2,66% -0,37% -0,59% 0,30% 
2007 Oktober -0,38% -0,28% -0,52% -1,95% -2,00% 0,32% 
2007 November -4,55% -4,54% -4,53% -6,50% -6,90% 0,33% 
2007 December -2,93% -2,83% -2,91% -2,05% -2,16% 0,34% 
2008 Januari -9,55% -9,55% -9,38% -12,13% -12,00% 0,34% 
2008 Februari 5,24% 5,39% 5,14% 3,26% 3,35% 0,35% 
2008 Mars -1,77% -1,39% -1,70% -2,02% -1,91% 0,35% 
2008 April -1,32% 0,12% -1,64% 1,71% 5,11% 0,34% 
2008 Maj 1,43% 2,23% 1,45% 2,06% 2,82% 0,34% 
2008 Juni -9,74% -9,74% -9,80% -14,15% -14,15% 0,35% 
2008 Juli  -1,79% -1,79% -1,56% -0,74% -0,70% 0,36% 
2008 Augusti 1,86% 2,10% 1,99% 1,24% 1,30% 0,37% 
2008 September -12,86% -12,79% -12,76% -12,46% -12,44% 0,37% 
2008 Oktober -16,05% -16,05% -16,03% -17,89% -17,90% 0,30% 
2008 November -5,96% -5,06% -5,82% -2,15% -2,14% 0,27% 
2008 December -4,20% -3,75% -4,14% 3,64% 3,68% 0,15% 
2009 Januari 6,16% 6,29% 6,30% -5,85% -5,85% 0,11% 
2009 Februari 4,38% 4,38% 4,27% 2,75% 2,93% 0,07% 
2009 Mars -2,56% -1,87% -2,39% 1,29% 1,40% 0,03% 
2009 April 14,00% 16,04% 14,00% 18,73% 21,58% 0,03% 
2009 Maj 7,81% 8,27% 7,91% 2,02% 2,87% 0,04% 
2009 Juni -2,04% -2,04% -1,99% 0,97% 1,09% 0,03% 
2009 Juli  3,99% 4,02% 4,10% 10,14% 10,21% 0,02% 
2009 Augusti 2,78% 2,86% 2,72% 3,48% 3,53% 0,01% 
2009 September 4,70% 4,70% 4,68% 0,52% 0,54% 0,01% 
2009 Oktober 4,34% 4,36% 4,39% 4,75% 4,76% 0,01% 
2009 November 0,66% 0,82% 0,70% 0,02% 0,02% 0,01% 
2009 December 1,08% 1,11% 1,08% 1,95% 1,97% 0,01% 
2010 Januari 3,66% 4,40% 3,60% 0,71% 0,73% 0,02% 
2010 Februari 2,01% 2,01% 1,99% -0,65% -0,56% 0,02% 
2010 Mars 6,71% 7,65% 6,74% 8,29% 8,72% 0,02% 
2010 April -1,15% 0,94% -1,20% 2,61% 4,28% 0,02% 
2010 Maj -6,13% -5,04% -6,01% -7,37% -6,92% 0,02% 
2010 Juni 0,51% 0,51% 0,64% 1,48% 1,48% 0,02% 
2010 Juli  4,48% 4,58% 4,62% 4,51% 4,57% 0,03% 
2010 Augusti -0,90% -0,71% -0,85% -3,34% -3,30% 0,04% 
2010 September 7,56% 7,56% 7,54% 8,44% 8,46% 0,04% 
2010 Oktober 0,88% 0,90% 0,87% 0,10% 0,11% 0,07% 
2010 November -1,73% -1,55% -1,72% 1,42% 1,43% 0,09% 
2010 December 6,68% 6,79% 6,67% 5,89% 5,89% 0,11% 



Bilaga 9.22 Avkastning per månad för samtliga portföljer, index och riskfri ränta 
År Månad Volatilitet Med utdelning Daglig rebalansering OMXSPI OMXSGI Riskfri ränta 

2011 Januari -0,22% 0,02% -0,15% -1,01% -1,01% 0,12% 
2011 Februari -2,09% -2,07% -2,08% -1,67% -1,58% 0,14% 
2011 Mars 2,65% 3,67% 2,68% 1,56% 2,20% 0,14% 
2011 April 0,95% 2,76% 0,99% 2,29% 3,99% 0,15% 
2011 Maj -1,82% -0,76% -1,83% -1,55% -0,59% 0,16% 
2011 Juni -3,99% -3,99% -3,90% -3,53% -3,50% 0,15% 
2011 Juli  -2,65% -2,60% -2,61% -4,68% -4,68% 0,15% 
2011 Augusti -6,45% -6,33% -6,34% -10,56% -10,51% 0,14% 
2011 September -5,26% -5,15% -5,09% -6,03% -6,01% 0,13% 
2011 Oktober 5,08% 5,08% 5,24% 8,84% 8,84% 0,12% 
2011 November -2,12% -2,09% -1,98% -1,45% -1,43% 0,11% 
2011 December 2,17% 2,25% 2,28% 0,94% 1,01% 0,11% 
2012 Januari 5,14% 5,19% 5,17% 5,95% 5,95% 0,13% 
2012 Februari 4,46% 4,52% 4,49% 6,15% 6,24% 0,13% 
2012 Mars -0,42% 0,77% -0,34% -2,00% -1,07% 0,12% 
2012 April -1,77% -0,19% -1,70% -1,45% -0,12% 0,12% 
2012 Maj -4,62% -3,83% -4,52% -7,93% -6,60% 0,11% 
2012 Juni 0,09% 0,09% 0,17% 2,90% 2,89% 0,10% 
2012 Juli  3,44% 3,49% 3,44% 4,21% 4,21% 0,09% 
2012 Augusti -1,05% -0,85% -0,95% -2,26% -2,21% 0,10% 
2012 September 2,79% 2,79% 2,80% 3,08% 3,15% 0,09% 
2012 Oktober -0,60% -0,60% -0,60% -1,47% -1,48% 0,08% 
2012 November 1,97% 1,97% 2,04% 3,16% 3,17% 0,09% 
2012 December 2,32% 2,44% 2,34% 2,00% 2,05% 0,08% 
2013 Januari 4,48% 4,48% 4,44% 5,57% 5,57% 0,08% 
2013 Februari 6,82% 6,92% 6,72% 3,37% 3,43% 0,08% 
2013 Mars -0,47% 0,71% -0,48% 0,01% 0,97% 0,08% 
2013 April -0,95% 1,05% -0,90% 0,03% 2,10% 0,08% 
2013 Maj 1,88% 2,65% 1,86% 1,53% 2,05% 0,08% 
2013 Juni -4,10% -4,10% -4,08% -5,11% -5,11% 0,08% 
2013 Juli  5,85% 6,35% 5,81% 7,15% 7,15% 0,08% 
2013 Augusti 1,13% 1,19% 1,13% -1,10% -1,06% 0,08% 
2013 September 3,73% 3,73% 3,76% 3,97% 3,99% 0,07% 
2013 Oktober 3,12% 3,12% 3,19% 1,80% 1,79% 0,08% 
2013 November 2,24% 2,26% 2,28% 2,32% 2,32% 0,08% 
2013 December 2,14% 2,22% 2,15% 2,06% 2,07% 0,07% 
2014 Januari 0,86% 0,86% 0,81% -1,64% -1,64% 0,06% 
2014 Februari 7,73% 7,83% 7,76% 6,11% 6,16% 0,06% 
2014 Mars -0,04% 1,34% -0,06% -0,42% 0,70% 0,06% 
2014 April 0,98% 2,26% 0,97% 0,51% 1,91% 0,06% 
2014 Maj 2,75% 4,23% 2,78% 2,97% 3,69% 0,06% 
2014 Juni -0,49% -0,49% -0,49% -1,46% -1,45% 0,05% 
2014 Juli  -1,18% -1,18% -1,21% -0,66% -0,66% 0,02% 
2014 Augusti 0,14% 0,16% 0,15% 0,51% 0,56% 0,02% 
2014 September -1,21% -1,21% -1,23% -0,17% -0,16% 0,02% 
2014 Oktober 3,78% 3,78% 3,74% 1,46% 1,48% 0,01% 
2014 November 5,46% 5,47% 5,50% 3,33% 3,34% 0,00% 
2014 December 1,92% 2,04% 1,93% 0,99% 0,99% 0,00% 
2015 Januari 6,22% 6,22% 6,21% 7,16% 7,16% 0,01% 
2015 Februari 8,59% 8,60% 8,58% 8,04% 8,09% 0,00% 
2015 Mars -0,35% 0,33% -0,33% -1,04% 0,05% -0,01% 
2015 April 1,03% 2,31% 0,90% -0,98% 0,17% -0,02% 
2015 Maj 0,94% 1,75% 0,97% 0,37% 1,22% -0,02% 
2015 Juni -5,56% -5,56% -5,56% -6,43% -6,42% -0,03% 
2015 Juli  5,93% 5,95% 5,97% 4,94% 4,96% -0,04% 
2015 Augusti -3,94% -3,90% -3,98% -6,04% -6,00% -0,04% 
2015 September -2,64% -2,64% -2,63% -4,45% -4,44% -0,04% 
2015 Oktober 7,50% 7,50% 7,59% 6,82% 6,91% -0,04% 
2015 November 4,27% 4,27% 4,22% 3,64% 3,65% -0,03% 
2015 December -0,52% -0,52% -0,53% -4,08% -4,07% -0,03% 



Bilaga 9.23 Ackumulerad avkastning för samtliga portföljer och index  
År Månad Volatilitet Med utdelning Daglig rebalansering OMXSPI OMXSGI 

2006 Januari 1,67% 1,68% 1,70% 1,44% 1,57% 
2006 Februari 8,83% 8,88% 8,89% 5,01% 5,15% 
2006 Mars 16,97% 17,78% 17,11% 12,02% 11,61% 
2006 April 16,13% 19,04% 16,37% 11,03% 12,11% 
2006 Maj 6,14% 9,27% 6,51% 1,53% 3,46% 
2006 Juni 7,65% 10,82% 8,13% 2,16% 3,80% 
2006 Juli  6,99% 10,15% 7,53% 0,87% 2,66% 
2006 Augusti 9,77% 13,11% 10,40% 5,29% 7,55% 
2006 September 13,04% 16,48% 13,73% 10,41% 13,14% 
2006 Oktober 16,46% 20,00% 17,21% 15,40% 18,14% 
2006 November 17,95% 21,56% 18,75% 14,23% 16,71% 
2006 December 28,19% 32,11% 29,09% 23,62% 25,80% 
2007 Januari 32,12% 36,17% 33,08% 27,65% 30,29% 
2007 Februari 28,73% 32,72% 29,75% 24,65% 27,50% 
2007 Mars 33,90% 39,79% 35,03% 30,87% 34,43% 
2007 April 36,75% 45,30% 37,91% 36,64% 43,61% 
2007 Maj 39,99% 49,13% 41,19% 38,36% 46,65% 
2007 Juni 36,05% 44,93% 37,25% 35,42% 43,65% 
2007 Juli  32,73% 41,40% 33,98% 33,42% 41,75% 
2007 Augusti 30,38% 38,93% 31,83% 29,82% 37,74% 
2007 September 26,89% 35,35% 28,32% 29,34% 36,94% 
2007 Oktober 26,40% 34,97% 27,65% 26,82% 34,19% 
2007 November 20,65% 28,84% 21,87% 18,58% 24,94% 
2007 December 17,11% 25,19% 18,32% 16,15% 22,25% 
2008 Januari 5,93% 13,24% 7,21% 2,07% 7,58% 
2008 Februari 11,48% 19,35% 12,73% 5,39% 11,18% 
2008 Mars 9,51% 17,69% 10,81% 3,26% 9,06% 
2008 April 8,06% 17,83% 8,99% 5,03% 14,63% 
2008 Maj 9,61% 20,46% 10,57% 7,20% 17,86% 
2008 Juni -1,06% 8,73% -0,27% -7,98% 1,19% 
2008 Juli  -2,83% 6,79% -1,83% -8,66% 0,48% 
2008 Augusti -1,02% 9,03% 0,13% -7,52% 1,79% 
2008 September -13,76% -4,91% -12,65% -19,04% -10,87% 
2008 Oktober -27,60% -20,18% -26,66% -33,52% -26,82% 
2008 November -31,91% -24,22% -30,93% -34,95% -28,39% 
2008 December -34,77% -27,06% -33,78% -32,58% -25,76% 
2009 Januari -30,76% -22,47% -29,61% -36,53% -30,11% 
2009 Februari -27,72% -19,07% -26,61% -34,78% -28,06% 
2009 Mars -29,58% -20,58% -28,36% -33,94% -27,06% 
2009 April -19,72% -7,85% -18,33% -21,57% -11,31% 
2009 Maj -13,45% -0,23% -11,88% -19,98% -8,77% 
2009 Juni -15,22% -2,26% -13,63% -19,20% -7,77% 
2009 Juli  -11,83% 1,67% -10,09% -11,01% 1,64% 
2009 Augusti -9,38% 4,58% -7,64% -7,91% 5,23% 
2009 September -5,12% 9,49% -3,32% -7,43% 5,79% 
2009 Oktober -1,00% 14,27% 0,93% -3,03% 10,82% 
2009 November -0,35% 15,20% 1,64% -3,01% 10,85% 
2009 December 0,73% 16,48% 2,73% -1,13% 13,03% 
2010 Januari 4,41% 21,61% 6,44% -0,43% 13,85% 
2010 Februari 6,52% 24,06% 8,55% -1,08% 13,21% 
2010 Mars 13,66% 33,54% 15,86% 7,12% 23,08% 
2010 April 12,35% 34,80% 14,48% 9,92% 28,34% 
2010 Maj 5,46% 28,00% 7,59% 1,82% 19,47% 
2010 Juni 6,00% 28,65% 8,28% 3,32% 21,23% 
2010 Juli  10,75% 34,55% 13,28% 7,98% 26,78% 
2010 Augusti 9,76% 33,60% 12,32% 4,37% 22,59% 
2010 September 18,05% 43,70% 20,79% 13,18% 32,96% 
2010 Oktober 19,10% 44,99% 21,84% 13,29% 33,10% 
2010 November 17,04% 42,74% 19,74% 14,90% 35,00% 
2010 December 24,85% 52,42% 27,73% 21,67% 42,96% 



Bilaga 9.24 Ackumulerad avkastning för samtliga portföljer och index  
År Månad Volatilitet Med utdelning Daglig rebalansering OMXSPI OMXSGI 

2011 Januari 24,58% 52,46% 27,54% 20,44% 41,52% 
2011 Februari 21,98% 49,30% 24,89% 18,42% 39,28% 
2011 Mars 25,21% 54,78% 28,24% 20,28% 42,34% 
2011 April 26,40% 59,05% 29,51% 23,03% 48,02% 
2011 Maj 24,11% 57,84% 27,14% 21,12% 47,15% 
2011 Juni 19,16% 51,55% 22,18% 16,85% 41,99% 
2011 Juli  16,00% 47,60% 18,99% 11,38% 35,35% 
2011 Augusti 8,52% 38,25% 11,44% -0,38% 21,12% 
2011 September 2,81% 31,14% 5,76% -6,39% 13,83% 
2011 Oktober 8,03% 37,80% 11,31% 1,89% 23,90% 
2011 November 5,75% 34,92% 9,10% 0,42% 22,12% 
2011 December 8,04% 37,97% 11,59% 1,36% 23,36% 
2012 Januari 13,59% 45,12% 17,35% 7,40% 30,71% 
2012 Februari 18,65% 51,68% 22,62% 14,01% 38,86% 
2012 Mars 18,15% 52,85% 22,20% 11,73% 37,38% 
2012 April 16,06% 52,56% 20,13% 10,11% 37,22% 
2012 Maj 10,71% 46,71% 14,69% 1,38% 28,16% 
2012 Juni 10,81% 46,84% 14,89% 4,31% 31,87% 
2012 Juli  14,62% 51,96% 18,84% 8,70% 37,41% 
2012 Augusti 13,41% 50,67% 17,71% 6,24% 34,38% 
2012 September 16,58% 54,88% 21,01% 9,52% 38,61% 
2012 Oktober 15,89% 53,96% 20,28% 7,91% 36,57% 
2012 November 18,17% 56,99% 22,73% 11,32% 40,90% 
2012 December 20,91% 60,82% 25,60% 13,55% 43,79% 
2013 Januari 26,33% 68,02% 31,18% 19,87% 51,80% 
2013 Februari 34,94% 79,66% 39,99% 23,90% 57,00% 
2013 Mars 34,30% 80,94% 39,32% 23,91% 58,53% 
2013 April 33,03% 82,84% 38,07% 23,95% 61,86% 
2013 Maj 35,54% 87,68% 40,63% 25,84% 65,18% 
2013 Juni 29,97% 79,98% 34,89% 19,42% 56,75% 
2013 Juli  37,58% 91,40% 42,73% 27,96% 67,96% 
2013 Augusti 39,14% 93,69% 44,34% 26,55% 66,17% 
2013 September 44,33% 100,91% 49,76% 31,57% 72,81% 
2013 Oktober 48,83% 107,18% 54,53% 33,93% 75,91% 
2013 November 52,16% 111,85% 58,05% 37,03% 80,00% 
2013 December 55,42% 116,55% 61,46% 39,86% 83,72% 
2014 Januari 56,76% 118,42% 62,76% 37,57% 80,71% 
2014 Februari 68,88% 135,51% 75,39% 45,97% 91,83% 
2014 Mars 68,81% 138,66% 75,28% 45,36% 93,18% 
2014 April 70,46% 144,04% 76,97% 46,09% 96,87% 
2014 Maj 75,15% 154,35% 81,89% 50,43% 104,14% 
2014 Juni 74,29% 153,11% 81,00% 48,23% 101,18% 
2014 Juli  72,23% 150,12% 78,81% 47,25% 99,85% 
2014 Augusti 72,47% 150,51% 79,08% 48,00% 100,98% 
2014 September 70,39% 147,48% 76,88% 47,75% 100,65% 
2014 Oktober 76,82% 156,83% 83,49% 49,91% 103,61% 
2014 November 86,47% 170,88% 93,59% 54,91% 110,42% 
2014 December 90,06% 176,42% 97,32% 56,45% 112,51% 
2015 Januari 101,88% 193,61% 109,58% 67,65% 127,73% 
2015 Februari 119,22% 218,87% 127,55% 81,12% 146,16% 
2015 Mars 118,46% 219,92% 126,79% 79,23% 146,28% 
2015 April 120,70% 227,32% 128,84% 77,47% 146,69% 
2015 Maj 122,79% 233,04% 131,06% 78,12% 149,69% 
2015 Juni 110,39% 214,51% 118,22% 66,67% 133,66% 
2015 Juli  122,87% 233,24% 131,24% 74,90% 145,24% 
2015 Augusti 114,08% 220,26% 122,05% 64,35% 130,52% 
2015 September 108,43% 211,79% 116,21% 57,04% 120,29% 
2015 Oktober 124,06% 235,18% 132,62% 67,74% 135,52% 
2015 November 133,63% 249,50% 142,44% 73,85% 144,11% 
2015 December 132,43% 247,70% 141,14% 66,76% 134,17% 



Bilaga	9.25	Volatilitetsförändring	för	inkluderade-	och	exkluderade	bolag	samt	hela	urvalet	
Datum Volatilitetsportföljen Exkluderade bolag Hela urvalet 
dec-15 22,62% 43,55% 37,97% 
nov-15 25,55% 45,09% 39,88% 
okt-15 25,72% 42,25% 37,81% 
sep-15 25,42% 42,12% 37,64% 
aug-15 22,61% 38,56% 34,27% 
juli-15 22,45% 38,78% 34,37% 
juni-15 21,76% 37,24% 32,85% 
maj-15 21,82% 38,72% 33,92% 
apr-15 21,23% 38,25% 33,39% 

mars-15 20,63% 38,99% 33,70% 
feb-15 19,07% 35,84% 30,95% 
jan-15 21,26% 38,79% 33,67% 
dec-14 19,31% 38,51% 33,36% 
nov-14 19,44% 37,13% 32,35% 
okt-14 15,55% 31,69% 27,27% 
sep-14 16,01% 30,38% 26,44% 
aug-14 16,20% 30,81% 26,80% 
juli-14 17,12% 32,01% 27,90% 
juni-14 19,09% 33,38% 29,41% 
maj-14 19,48% 34,57% 30,35% 
apr-14 18,53% 35,72% 30,88% 

mars-14 16,69% 35,33% 30,04% 
feb-14 15,60% 34,87% 29,37% 
jan-14 15,37% 34,46% 29,01% 
dec-13 15,25% 35,55% 30,10% 
nov-13 16,15% 34,32% 29,44% 
okt-13 15,67% 34,65% 29,56% 
sep-13 18,02% 34,95% 30,40% 
aug-13 18,89% 36,76% 31,96% 
juli-13 20,85% 36,98% 32,65% 
juni-13 19,45% 36,75% 32,11% 
maj-13 20,10% 37,92% 33,13% 
apr-13 17,95% 36,97% 31,86% 

mars-13 17,10% 36,80% 31,51% 
feb-13 15,70% 36,29% 30,76% 
jan-13 16,23% 36,84% 31,30% 
dec-12 17,08% 37,01% 31,70% 
nov-12 17,13% 35,93% 30,91% 
okt-12 18,39% 38,69% 33,28% 
sep-12 21,11% 40,93% 35,64% 
aug-12 23,76% 44,76% 39,16% 
juli-12 25,94% 44,74% 39,73% 
juni-12 24,21% 41,40% 36,81% 
maj-12 22,65% 41,35% 36,36% 
apr-12 20,66% 38,79% 33,95% 

mars-12 20,88% 39,44% 34,49% 
feb-12 24,84% 41,80% 37,28% 
jan-12 27,23% 46,44% 41,32% 
dec-11 30,62% 52,66% 46,79% 
nov-11 36,21% 59,27% 53,12% 
okt-11 34,43% 54,13% 48,88% 
sep-11 31,40% 50,79% 45,62% 
aug-11 20,64% 36,71% 32,42% 
juli-11 20,61% 36,48% 32,25% 
juni-11 19,85% 33,27% 29,67% 
maj-11 20,00% 34,50% 30,58% 
apr-11 20,32% 34,22% 30,43% 

mars-11 19,95% 35,29% 31,12% 
feb-11 19,41% 33,81% 29,89% 
jan-11 18,55% 34,07% 29,85% 

    



Bilaga	9.26	Volatilitetsförändring	för	inkluderade-	och	exkluderade	bolag	samt	hela	urvalet	
Datum Volatilitetsportföljen Exkluderade bolag Hela urvalet 
dec-10 18,64% 32,93% 29,09% 
nov-10 19,29% 34,06% 30,10% 
okt-10 20,52% 35,29% 31,33% 
sep-10 22,09% 36,76% 32,82% 
aug-10 27,43% 44,60% 39,99% 
juli-10 28,45% 45,64% 41,02% 
juni-10 26,90% 44,38% 39,62% 
maj-10 21,35% 38,05% 33,51% 
apr-10 20,04% 38,01% 33,09% 

mars-10 20,45% 37,83% 33,03% 
feb-10 21,07% 36,84% 32,49% 
jan-10 20,98% 37,13% 32,67% 
dec-09 22,43% 38,27% 34,05% 
nov-09 23,23% 39,89% 35,44% 
okt-09 23,64% 41,16% 36,49% 
sep-09 24,96% 44,16% 39,04% 
aug-09 27,54% 48,50% 42,91% 
juli-09 32,18% 59,38% 52,13% 
juni-09 34,58% 63,92% 56,09% 
maj-09 35,45% 65,94% 57,81% 
apr-09 35,78% 63,73% 56,28% 

mars-09 38,74% 66,01% 58,74% 
feb-09 43,55% 72,49% 64,77% 
jan-09 55,26% 84,60% 76,78% 
dec-08 54,24% 82,31% 74,78% 
nov-08 48,20% 73,01% 66,35% 
okt-08 32,07% 53,72% 47,91% 
sep-08 28,49% 46,39% 41,58% 
aug-08 27,13% 44,29% 39,68% 
juli-08 25,26% 40,02% 36,06% 
juni-08 25,57% 41,43% 37,15% 
maj-08 29,29% 45,35% 41,01% 
apr-08 32,55% 49,37% 44,83% 

mars-08 31,76% 47,30% 43,07% 
feb-08 30,26% 46,88% 42,36% 
jan-08 25,85% 41,84% 37,49% 
dec-07 24,92% 42,00% 37,45% 
nov-07 25,01% 40,81% 36,54% 
okt-07 24,03% 38,68% 34,69% 
sep-07 23,30% 37,91% 33,93% 
aug-07 20,76% 33,32% 29,90% 
juli-07 20,78% 35,44% 31,42% 
juni-07 21,54% 35,61% 31,73% 
maj-07 23,15% 38,10% 33,95% 
apr-07 22,54% 38,08% 33,76% 

mars-07 21,92% 37,67% 33,30% 
feb-07 19,89% 35,75% 31,34% 
jan-07 19,98% 33,48% 29,73% 
dec-06 18,86% 33,83% 29,78% 
nov-06 17,93% 32,45% 28,50% 
okt-06 19,78% 35,63% 31,31% 
sep-06 24,05% 41,83% 36,92% 
aug-06 30,84% 51,27% 45,64% 
juli-06 31,57% 50,68% 45,41% 
juni-06 27,40% 44,40% 39,68% 
maj-06 20,45% 33,99% 30,17% 
apr-06 19,87% 34,43% 30,33% 

mars-06 19,02% 35,01% 30,51% 
feb-06 16,44% 31,90% 27,48% 
jan-06 16,58% 31,41% 27,14% 

	



Bilaga	9.27	Ackumulerad	avkastning	för	Volatilitetsportföljen	med	20,	30	och	40	innehav	
År Datum 20 innehav 30 innehav 40 innehav 

2006 Januari 2,31% 1,77% 1,67% 
2006 Februari 8,59% 7,91% 8,83% 
2006 Mars 16,88% 15,86% 16,97% 
2006 April 16,87% 14,55% 16,13% 
2006 Maj 7,05% 4,65% 6,14% 
2006 Juni 9,08% 6,10% 7,65% 
2006 Juli  10,18% 6,63% 6,99% 
2006 Augusti 12,50% 9,89% 9,77% 
2006 September 15,53% 13,12% 13,04% 
2006 Oktober 17,78% 16,76% 16,46% 
2006 November 17,42% 16,77% 17,95% 
2006 December 27,75% 27,19% 28,19% 
2007 Januari 32,27% 31,22% 32,12% 
2007 Februari 28,12% 27,30% 28,73% 
2007 Mars 32,77% 33,38% 33,90% 
2007 April 36,39% 36,67% 36,75% 
2007 Maj 41,48% 41,08% 39,99% 
2007 Juni 37,59% 36,88% 36,05% 
2007 Juli  33,03% 33,40% 32,73% 
2007 Augusti 30,99% 30,92% 30,38% 
2007 September 28,34% 28,33% 26,89% 
2007 Oktober 25,58% 24,93% 26,40% 
2007 November 19,84% 18,02% 20,65% 
2007 December 14,66% 14,16% 17,11% 
2008 Januari 3,20% 3,37% 5,93% 
2008 Februari 8,86% 9,19% 11,48% 
2008 Mars 7,68% 8,00% 9,51% 
2008 April 8,31% 5,99% 8,06% 
2008 Maj 10,12% 7,77% 9,61% 
2008 Juni -0,96% -3,51% -1,06% 
2008 Juli  -2,59% -5,12% -2,83% 
2008 Augusti -0,61% -3,36% -1,02% 
2008 September -12,40% -15,91% -13,76% 
2008 Oktober -24,52% -29,00% -27,60% 
2008 November -26,91% -33,23% -31,91% 
2008 December -31,20% -37,27% -34,77% 
2009 Januari -26,32% -32,77% -30,76% 
2009 Februari -23,62% -30,56% -27,72% 
2009 Mars -25,88% -32,70% -29,58% 
2009 April -17,69% -23,00% -19,72% 
2009 Maj -11,41% -15,46% -13,45% 
2009 Juni -12,34% -17,25% -15,22% 
2009 Juli  -8,39% -12,75% -11,83% 
2009 Augusti -6,14% -9,85% -9,38% 
2009 September -2,83% -5,81% -5,12% 
2009 Oktober 1,42% -1,27% -1,00% 
2009 November 3,06% -0,94% -0,35% 
2009 December 4,92% 0,84% 0,73% 
2010 Januari 7,30% 3,38% 4,41% 
2010 Februari 10,43% 5,56% 6,52% 
2010 Mars 17,73% 12,61% 13,66% 
2010 April 17,43% 10,57% 12,35% 
2010 Maj 11,81% 3,43% 5,46% 
2010 Juni 13,25% 4,31% 6,00% 
2010 Juli  16,97% 8,42% 10,75% 
2010 Augusti 16,81% 8,08% 9,76% 
2010 September 24,24% 15,92% 18,05% 
2010 Oktober 24,98% 17,02% 19,10% 
2010 November 24,67% 14,53% 17,04% 

     



	
Bilaga	9.28	Ackumulerad	avkastning	för	volatilitetsportföljen	med	20,	30	och	40	innehav	

År Datum 20 innehav 30 innehav 40 innehav 
2011 Januari 30,50% 22,54% 24,58% 
2011 Februari 28,97% 20,05% 21,98% 
2011 Mars 32,53% 23,78% 25,21% 
2011 April 33,03% 25,22% 26,40% 
2011 Maj 32,76% 24,91% 24,11% 
2011 Juni 27,11% 19,90% 19,16% 
2011 Juli  23,33% 17,52% 16,00% 
2011 Augusti 18,08% 10,16% 8,52% 
2011 September 13,53% 5,72% 2,81% 
2011 Oktober 19,74% 11,20% 8,03% 
2011 November 19,17% 9,43% 5,75% 
2011 December 22,57% 12,18% 8,04% 
2012 Januari 26,63% 16,44% 13,59% 
2012 Februari 31,18% 20,64% 18,65% 
2012 Mars 31,22% 21,23% 18,15% 
2012 April 26,59% 18,69% 16,06% 
2012 Maj 22,09% 12,94% 10,71% 
2012 Juni 21,96% 13,45% 10,81% 
2012 Juli  26,88% 17,07% 14,62% 
2012 Augusti 24,55% 16,00% 13,41% 
2012 September 27,76% 19,95% 16,58% 
2012 Oktober 27,02% 18,68% 15,89% 
2012 November 29,55% 21,03% 18,17% 
2012 December 30,13% 23,18% 20,91% 
2013 Januari 35,20% 28,71% 26,33% 
2013 Februari 43,72% 36,51% 34,94% 
2013 Mars 43,18% 36,01% 34,30% 
2013 April 43,10% 35,29% 33,03% 
2013 Maj 42,63% 37,92% 35,54% 
2013 Juni 38,87% 33,00% 29,97% 
2013 Juli  45,08% 40,58% 37,58% 
2013 Augusti 46,86% 41,90% 39,14% 
2013 September 52,62% 46,78% 44,33% 
2013 Oktober 57,00% 50,81% 48,83% 
2013 November 62,22% 55,05% 52,16% 
2013 December 63,48% 57,09% 55,42% 
2014 Januari 66,73% 59,62% 56,76% 
2014 Februari 80,17% 72,33% 68,88% 
2014 Mars 81,07% 72,08% 68,81% 
2014 April 84,87% 74,27% 70,46% 
2014 Maj 90,09% 78,56% 75,15% 
2014 Juni 89,03% 77,16% 74,29% 
2014 Juli  86,66% 75,04% 72,23% 
2014 Augusti 88,22% 76,61% 72,47% 
2014 September 88,53% 76,46% 70,39% 
2014 Oktober 98,12% 82,75% 76,82% 
2014 November 105,96% 91,92% 86,47% 
2014 December 108,02% 95,30% 90,06% 
2015 Januari 122,71% 107,28% 101,88% 
2015 Februari 142,76% 125,24% 119,22% 
2015 Mars 141,54% 123,51% 118,46% 
2015 April 147,31% 127,33% 120,70% 
2015 Maj 148,33% 129,15% 122,79% 
2015 Juni 133,96% 116,02% 110,39% 
2015 Juli  150,92% 131,24% 122,87% 
2015 Augusti 144,95% 123,61% 114,08% 
2015 September 138,15% 117,60% 108,43% 
2015 Oktober 157,29% 135,77% 124,06% 
2015 November 168,39% 145,75% 133,63% 
2015 December 163,95% 143,98% 132,43% 


