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Abstract 
This study contains the results of an equally-weighted portfolio, rebalanced semi-annually, 

and its performance compared to the value-weighted index OMXS30GI. Both the portfolio 

and the index contain the 30 most traded stocks at Nasdaq Stockholm during the period 

2003–2016. The results show that the equally-weighted portfolio performs at a better risk-

adjusted rate than the value-weighted index during the entire period and both two sub-

periods. However, the higher risk-adjusted return is not statistically significant, which instead 

suggest that the higher rate of return is due to an exposure to the market risk factor and the 

HML-factor. 
 

Sammandrag 
Studien testar om en likaviktad portfölj genererar en högre riskjusterad avkastning än det 

värdeviktade indexet OMXS30GI. Indexet och portföljen innehåller de 30 mest omsatta 

aktierna enligt Nasdaq Stockholms regler. Avkastningen jämförs sedan under perioden 2003–

2016 och utvärderas utifrån ett flertal riskjusteringsmått och signifikanstester. Måtten för 

riskjusterad avkastning visar att den likaviktade portföljen genererar en högre riskjusterad 

avkastning. Resultaten från signifikanstesterna visar dock att alfavärdena inte är signifikanta, 

samtidigt som ingen statistisk skillnad hittades mellan portföljerna, vilket innebär att studiens 

hypoteser förkastas.  Trots att den riskjusterade avkastningen inte går att förklara statistiskt, 

så indikerar resultaten från de olika riskjusteringsmåtten och regressionerna att den 

likaviktade strategin genererar en högre riskjusterad avkastning. 
 

Nyckelord 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Under de senaste decennierna har efterfrågan efter passiva investeringsstrategier ökat globalt, 

där statistiken indikerar på ett stundande skifte från aktiva investeringsstrategier till passiva. 

Enbart på den amerikanska marknaden har andelen passiva och börshandlande 

investeringsfonder ökat från 3 % 1995 till 39% under slutet av 2018 (Anudu et al, 2019). Det 

är inte enbart den amerikanska marknaden som påverkas av den ökade efterfrågan efter 

passiva investeringsfonder, utan även andra världsdelar (Ibid, 2019).  I Sverige har mängden 

sparande i indexfonder växt från 62 miljarder kronor 2009 till 502 miljarder under 2019 

(Dahlberg & Eklund, 2019). De indexfonder som handlas på marknaden idag är i hög grad 

värdeviktade, där aktiernas andel av portföljen justeras efter börsvärde. Följdaktligen, innebär 

det att metodiken bakom viktningen är relativt okomplicerad (Velvadapu, 2011). En 

värdeviktad strategi undviker höga transaktionskostnader då strategin använder börsvärdet för 

att kontinuerligt vikta om portföljen. Transaktionskostnader uppstår därmed till största del vid 

återinvesteringar av utdelningar. Detta är i motsats till den likaviktade strategin där portföljen 

behöver rebalanseras för att återgå till jämvikt, vilket förorsakar högre transaktionskostnader 

(Ibid, 2011). En värdeviktad strategi tenderar att ge upphov till att större företag och 

tillväxtföretag får en större andel av portföljen, då vikten sätts efter börsvärde. Ett exempel på 

detta är OMXS30-indexets utformning under IT-boomen där Ericsson år 2000 utgjorde ca 

30% av indexets sammansättning (Morningstar, 2000). Ytterligare ett exempel som belyser 

värdeviktningens tendens till större exponering mot dessa typer av bolag är det sydkoreanska 

företaget Samsung Electronics. Där dess preferensaktie Samsung Electronics Pref utgör ca 

35% av det värdeviktade indexet i Sydkorea (MSCI Korea Index).  

Till skillnad från en värdeviktad portfölj så innehar aktierna i en likaviktad portfölj samma 

vikt, vilket medför att diversifiering i portföljen blir större (Velvadapu, 2011; Vaneck 2016). 

Vidare bygger den likaviktade strategin delvis på en contrarian strategi, vilket innebär att vid 

rebalansering avyttras de aktier som har varit vinnare för att förvärva och öka innehavet i de 

förlorande aktierna för att återgå till portföljens jämvikt (Vaneck, 2016). 
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1.2 Problematisering 

En stor mängd empirisk forskning visar på att en likaviktad strategi genererar en högre 

riskjusterad avkastning än en värdeviktad strategi. Exempelvis drog Plyakha, Uppal och 

Vilkov slutsatsen att en likaviktad portfölj genererar en högre positiv avvikelseavkastning1 än 

en värdeviktad. Vidare, fann författarna att tätare rebalanseringsintervall gav upphov till en 

högre avvikelseavkastning (Plyakha, Uppal & Vilkov, 2012). DeMiguel, Garlappi och Uppal 

fann att en likaviktad strategi överträffade den värdeviktade strategin och 13 andra strategier 

när det gäller portföljallokering (DeMiguel, Garlappi & Uppal, 2007, 2009). Clare, Motson 

och Thomas undersökte hur alternativa viktningsstrategier presterade i förhållande till den 

värdeviktade, de drog slutsatsen att ett likaviktat index genererar en högre riskjusterad 

avkastning än motsvarande värdeviktade index över en tidsperiod på 40 år (Clare, Motson & 

Thomas, 2013). Vidare, finner företaget Vaneck att en likaviktad portfölj bestående av 

aktierna i det australiensiska indexet S&P/ASX 200 gav upphov till högre avkastning än de 

värdeviktade indexen (Vaneck, 2016). Slutligen, finner Chow et al. att en likaviktad portfölj 

tenderar att ha en större viktning mot småbolag och därmed fånga upp en del av 

storlekspremien, det vill säga att små bolag tenderar att ge en högre avkastning (Chow et al, 

2011). Denna studie förväntar sig dock inte att storlekspremien kommer att påverka 

avkastningen nämnvärt, med anledning av att studien enbart undersöker de 30 mest omsatta 

aktierna på Nasdaq Stockholm. I regel har dessa bolag höga börsvärden, däremot medför en 

likaviktad strategi att aktier med en lägre börsvärdering får en större andel i portföljen. 

Studien förväntar sig däremot inte att dessa är tillräckligt små för att avkastningen kommer 

att påverkas av storlekspremien i Fama och French trefaktorsmodell (Fama & French, 1993). 

Som tidigare nämnts så tenderar vissa storbolag att utgöra en stor andel av en värdeviktad 

portfölj, vilket adderar en större känslighet i portföljen för det företagets bolagsspecifika risk 

(Velvadapu, 2011). Utöver tidigare nämnda exempel kring stor exponering mot enskilda 

bolag kan även en värdeviktad portfölj tendera att exponeras mot en viss bransch vilket kan 

addera en extra riskfaktor utöver den systematiska risken som återfinns i alla investeringar.  

Med anledning av den ökade efterfrågan efter passiv förvaltning och de tidigare nämnda 

nackdelarna kring en värdeviktad portfölj så uppstår det incitament till att undersöka om en 

                                                
1 Avvikelseavkastning är den svenska översättningen av ’Abnormal return’ och definieras 
som skillnaden mellan faktiskt avkastning och förväntad avkastning 
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likaviktad strategi är ett bra alternativ till en värdeviktad strategi. Denna typ av jämförelse är 

intressant ur ett ekonomiskt perspektiv då flertalet teorier bakom dessa viktningsstrategier 

härstammar från två olika läger. Den likaviktade strategin bygger delvis på 

beteendeekonomernas teorier om överreaktionshypotesen, där investerare överreagerar mot 

plötsliga händelser (DeBondt & Thaler, 1985). Detta medför i teorin att aktier blir under-

/övervärderade. Till skillnad från teorin ovan, bygger den värdeviktade strategin på 

Markovitz moderna portföljteori och vidare på marknadens effektivitet. Vilket innebär att 

marknaden är effektiv i dess prissättning av aktier vilket medför att under-/övervärderingar 

inte uppstår (Velvadapu, 2011). Dessa skillnader i de olika ekonomiska perspektiven gör 

fokuseringen av viktningsstrategierna relevanta. Detta tillsammans med att efterfrågan efter 

passiva investeringsstrategier har växt, skapar incitament till att undersöka vilken 

viktningsstrategi som generar högst avkastning. Dock är den likaviktade strategin inte lika 

passiv som en värdeviktad, då rebalanseringar bör utföras. Däremot anser författarna att 

intresset för denna form av investeringsstrategi bör ses som ett komplement i en 

väldiversifierad portfölj. Den likaviktade strategin innebär en svag form av aktiv förvaltning, 

men samtidigt till låga kostnader. De resultat som genererats av tidigare forskning visar hur 

denna form av semi-passiv investering genererar en högre riskjusterad avkastning än den 

värdeviktade motsvarigheten. Därmed är det även i hög grad aktuellt att undersöka om detta 

fenomen återfinns på den svenska marknaden. Till författarnas vetskap har en likaviktad 

portfölj innehållandes de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen inte tidigare 

undersökts på en professionell nivå på den svenska marknaden, vilket motiverar studien att 

undersöka om den likaviktade portföljen genererar en högre avkastning än den värdeviktade 

motsvarigheten. Denna studie ämnar därmed att ge en introduktion inom ämnet för vidare 

behandling och diskussion. 

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka om en likaviktad portfölj genererar en högre riskjusterad 

avkastning än den värdeviktade motsvarigheten. Vidare, är syftet att undersöka om en positiv 

avvikelseavkastning har erhållits av portföljerna gentemot den teoretiska proxyn för 

marknadsportföljen (SIXRX). Detta sker genom signifikanstester och genom att applicera 

trefaktormodellen av Fama och French (1992, 1993). Syftet leder in på forskningsfrågan: 

Genererar en likaviktad portfölj bestående av Stockholmsbörsens 30 mest omsatta aktier en 

högre riskjusterad avkastning än den värdeviktade motsvarigheten? 
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2. Teori 

2.1 Beteendeekonomi 

Inom finansiell ekonomi råder det en uppdelning mellan traditionalisterna och 

beteendeekonomerna. Uppdelningen är förorsakad av den skilda uppfattningen kring 

marknadens effektivitet och människors rationalitet, där ekonomerna på bägge sidor har 

skilda åsikter kring finansmarknadens effektivitet. Traditionalisterna bygger sina teorier 

utifrån antagandet om människors rationalitet, där tidiga ekonomiska teorier beskriver 

människan som en nyttomaximerande och kalkylerande individ (Eklund, 2013). 

Traditionalisternas teorier utgår även från att marknaden effektivt inkorporerar historisk 

information och snabbt justeras efter ny information (Fama, 1970).  

Den beteendeekonomiska grupperingen argumenterar istället för att finansmarknader inte är 

helt effektiva, då det existerar ett flertal anomalier som inte helt kan beskrivas av klassiska 

finansiella modeller (exempelvis De Bondt & Thaler, 1985; Shiller, 2014). Dessa anomalier 

har varit av intresse för båda grupperingarna, där forskning har gjorts av bland annat Shiller 

(1979), De Bondt & Thaler (1985) och Fama & French (1992) för att beskriva, upptäcka och 

förtydliga anomalier som återfinns på finansmarknaden. De Bondt & Thaler (1985) byggde 

vidare på tidigare forskning av bland annat Kahneman & Tversky (1979, 1982) och fann 

bevis på det som idag benämns överreaktionshypotesen. Bevisen som De Bondt & Thaler 

(1985) redogjorde går emot den svaga formen av den effektiva marknadshypotesen, 

framtagen av Eugene Fama (Fama, 1970). Överreaktionshypotesen beskriver hur människor 

överreagerar på oanad och dramatisk ny information, vilket går emot tidigare teorier såsom 

Bayes’ sats. Hypotesen är mer i samstämmighet med psykologiska tendenser dokumenterade 

av Kahneman & Tversky (1982), där människor tenderar att övervärdera närliggande 

information och undervärdera tidigare information.  Även Shiller finner tendenser på 

överreaktionshypotesen i sina tidiga studier. Han finner att modeller, fundamental data och 

räntor inte helt kan förklara marknadens rörelser (Shiller 1979, 1981). Vidare, beskriver De 

Bondt & Thaler (1985) två hypoteser som går emot den svaga formen av den effektiva 

marknadshypotesen. Den första är att extrema marknadsrörelser upp (ned) tenderar att 

generera en kommande reaktion i motsatt riktning. Den andra att ju större den första 

marknadsrörelsen är, desto större kommer den kommande reaktionen i motsatt riktning bli. 

Dessa hypoteser tillsammans med den metod som De Bondt & Thaler (1985) använder i sin 
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studie, leder in på ett tidigt stadie av det som idag kallas ’Teknisk Analys’, där historiska 

prisfluktuationer används för att försöka förutspå framtida rörelser (Azzopardi, 2010). 

Fortsättningsvis, konstruerar De Bondt & Thaler en portföljkonstruktion med vinnare i en 

portfölj och förlorare i en portfölj (De Bondt & Thaler, 1985). Vilket gav upphov till den den 

strategi som kom att kallas ’winner-loser-effect’, där de tidigare vinnare (förlorare) tenderar 

att bli kommande förlorare (vinnare). Fynden stärkte även överreaktionshypotesen, samtidigt 

som de portföljer av tidigare förlorare som De Bondt och Thaler konstruerat, genererade en 

högre avkastning till lägre tagen risk än portföljerna med tidigare vinnare (De Bondt & 

Thaler, 1985). Överreaktionshypotesen har vidare studerats och inkorporerats i olika 

strategier. I avsnitt 2.2 beskrivs contrarian strategin som använder överreaktionshypotesen 

som en parameter för att erhålla en positiv avvikelseavkastning. Vidare forskning inom den 

beteendeekonomiska disciplinen har gjorts av bland annat Shleifer (2003), Shiller (2003) och 

Kahneman (2011), där ämnet fått ett större inflytande på den ekonomiska disciplinen överlag. 

Den rationella synen på marknaden har ifrågasatts och införlivats av andra ämnen, vilket har 

gjort ekonomiämnet mer mångfacetterat (Thaler, 2015). 
2.2 Contrarian  

Contrarian är en investeringsstrategi där investerare köper aktier som tidigare har varit 

förlorare och säljer aktier som varit vinnare. Denna investeringsstrategi bygger bland annat 

på överreaktionshypotesen som beskrivs av De Bondt och Thaler (1985) från avsnsitt 2.1 

Beteendeekonomi. Överreaktionshypotesen innebär att marknaden överreagerar på 

information, vilket orsakar att aktier blir över- eller undervärderade. Strategin bygger även på 

forskning av Kahneman och Tversky som påvisade att människor överreagerar mot plötsliga 

och dramatiska händelser. Detta kan vara vinstvarningar eller omvända vinstvarningar 

(Kahneman & Tversky, 1979). Överreaktionshypotesen är en del av contrarian strategin och 

ingår ofta i tidig litteratur inom ämnet (exempelvis Jagadeesh & Titman, 1995a; Conrad, 

Gultekin & Kaul, 1997). Contrarian strategin kan appliceras på både lång och kort sikt. 

Contrarian strategin bygger på att köpa tidigare förlorare och sälja tidigare vinnare. Eftersom 

strategin går att tillämpa under olika tidshorisonter och med olika rebalanseringsintervall så 

påverkas resultatet av dessa faktorer.  Forskningsläget kring hur dessa påverkar resultatet är 

tvetydligt. Plyakha, Uppal & Vilkov (2012) finner att mer frekventa rebalanseringsintervall 

leder till en högre positiv avvikelseavkastning. Dessa fynd går dock emot forskning av bland 

annat Jagadeesh & Titman (1993), som finner att kortare tidsperioder ger mer vikt åt 
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momentumstrategin, istället för contrarian. Trots de delade resultaten inom forskningen, är 

tanken bakom en contrarianstrategi att köpa tidigare förlorare och sälja tidigare vinnare i 

hopp om att köpa aktier till ett undervärderat pris och sälja till ett övervärderat. 

Fortsättningsvis, visar studier som gjorts kring contrarianstrategier att de innehar två viktiga 

aspekter. Dessa är strategins tidshorisont och dess tendens att vara exponerad mot andra 

marknadsfaktorer. De Bondt & Thaler (1985) använder sig av längre tidshorisonter i sina 

tidiga artiklar, vilket även sker i nyare forskning av DeMiguel, Garlappi & Uppal (2007, 

2009) och Clare, Motson & Thomas (2013). Vid längre tidhorisonter kommer strategin 

därmed kunna bli mer eller mindre exponerad mot andra marknadsfaktorer. En av dessa är 

den empirisk dokumenterade momentumeffekten. Denna effekt beskriver kort- och 

mellanlånga perioder av momentum i uppåtgående och nedåtgående riktning, vilket innebär 

att momentumeffekten är i motsats till contrarian strategin som en likaviktad portfölj utgår 

ifrån. Momentumeffekten försöker finna trender och följa dessa, contrarian försöker finna 

felvärderingar som återvänder till ett mer korrekt läge. Momentumeffekten och dess 

motverkande effekt mot contrarian har diskuterats av bland annat Jagadeesh & Titman 

(1993). De finner att tidigare vinnare presterar bättre framöver under en viss tidperiod, varav 

denna trend minskar i styrka med tiden. Ibid (1993) finner även att förlorarna i deras 

portföljer presterade bättre under kommande perioder. Dessa fynd, tillsammans med tidigare 

beskrivning av contrarian och momentum, leder till att forskning innehållandes längre 

tidperioder leder till mer nyanserade resultat. Där längre tidsperioder tenderar att favorisera 

contrarian, medan momentum tenderar att skapa högre positiv avvikelseavkastning under 

kortare tidsperioder. 

I tidigare forskning kring contrarian strategin finner Lehmann (1990) och Jagedeesh (1990) 

statistiskt signifikanta resultat av att kortsiktigt köpa tidigare förlorare. De Bondt & Thaler 

(1985) visade även att det på lång sikt återfinns en positiv avvikelseavkastning av att köpa 

tidigare förlorare. Fortsättningsvis, visar Lo & MacKinley (1990) hur överreaktionshypotesen 

sker på en företagsspecifik nivå. Medan Jagadeesh och Titman visar att företagsspecifika 

händelser har en inverkan på en akties fluktuationer, men där vanliga marknadsriskpremier 

har en fördröjd effekt på aktiekursen (Jagadeesh & Titman, 1995a). Jagadeesh och Titman 

beskriver i en annan artikel att avvikelseavkastningen även kan hänvisas till likviditets 

aspekter och inte enbart överreaktion (Jagadeesh & Titman, 1995b). Vidare, visar Conrad, 

Gultekin och Kaul på den kortsiktiga contrarian strategins felaktiga hänvisningar till 

överreaktionshypotesen, varav de istället hävdar att andra marknadsspecifika orsaker leder till 
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avvikelseavkastning (Conrad, Gultekin & Kaul, 1997). Slutligen, har contrarian strategin 

utvecklats genom åren och är idag grunden till flera investeringsstrategier. I tidigare 

forskning har contrarian strategier genomskådats av något liknande ’trading’. Flera av dagens 

contrarian strategier har istället en regelbaserad eller automatisk anpassning efter vissa 

kriterier, som innehar contrarian strategins beteendeekonomiska aspekter (Vaneck, 2016). 

Nästkommande avsnitt kommer förklara en av dessa regelbaserade strategier och flera av 

dess empiriska resultat. 

2.3 Likaviktad portfölj/index 

En likaviktad portfölj består av ett urval av aktier där viktning sker efter antalet aktier i 

portföljen. Varje enskild aktie får en lika stor andel av portföljen, vilket medför att den 

företagsspecifika risken diversifieras ytterligare i en likaviktad portfölj, då risken sprids ut på 

alla aktier (Velvadapu, 2011; Vaneck, 2016). Ett problem med likaviktade portföljer/index är 

att dessa kan ge upphov till en högre exponering mot enskilda sektorer, då strategin enbart tar 

hänsyn till antalet aktier vid sammansättningen. Dock är detta något som Vaneck inte finner 

som ett problem, utan hänvisar istället till en ökad sektor-diversifiering i en likaviktad 

portfölj jämfört med en marknadsviktad motsvarighet (Vaneck, 2016). Vidare, kan det i en 

likaviktad portfölj uppstå likviditetsproblem, när vissa bolag är för små för att likaviktas. 

Likviditetsproblem kan även orsaka en ovanligt hög aktieomsättning vid rebalanseringar, 

vilket kan medföra att priset tillfälligt stiger vid rebalansering och därmed försämrar 

portföljens totalavkastning (Chow et al, 2011). Slutligen, genererar en likaviktad portfölj 

högre transaktionskostnader, då rebalanseringen ökar tillgångsomsättningen i portföljen. 

Tidigare forskning visar trots de negativa aspekterna att en likaviktad strategi genererar en 

högre riskjusterad avkastning (DeMiguel, Garlappi & Uppal, 2007; DeMiguel, Garlappi & 

Uppal, 2009; Monnier & Rulik, 2011; Plyakha, Uppal & Vilkov, 2012; Clare, Motson & 

Thomas, 2013; Vaneck, 2016). Forskningsläget kring vad som skapar denna 

avvikelseavkastning är inte helt utrett, då det råder delade meningar kring vilken faktor det är 

som orsakar avvikelseavkastningen. Plyakha, Uppal och Vilkov hänvisar till att mer 

frekventa rebalanseringar är en bidragande faktor till positiv avvikelseavkastning (Plyakha, 

Uppal & Vilkov, 2012). Ibid (2012) argumenterar att mer frekventa rebalanseringar leder till 

att portföljen exponeras mer mot marknads-, värde- och storlekspremierna. Samtidigt 

exponeras portföljen också mot återföringar (reversals) och individuella aktiers volatilitet. 

Mer frekventa rebalanseringar beskrivs därmed som en vital del i en contrarian strategi för att 
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exponeras mot dessa premier och anomalier, för att uppnå en positiv avvikelseavkastning 

(Plyakha, Uppal & Vilkov, 2012). Vidare, beskriver Velvadapu (2011) och Vaneck (2016) 

den positiva avvikelseavkastningen som ett led av ökad diversifiering. Chow et al (2011), 

Monnier & Rulik (2011) och Vaneck (2016) beskriver storlekspremien som den utmärkande 

faktorn. Slutligen, beskriver Monnier & Rulik att rebalansering inte är en bidragande faktor 

till den positiva avvikelseavkastningen hos likaviktade portföljer, vilket går emot annan 

tidigare forskning (Monnier & Rulik, 2011). 

2.4 Hypotesformulering 

Med bakgrund av det teoretiska ramverket och tidigare empiriska studier inom ämnen kan 

följande hypoteser formuleras. 

 

Hypotes 1: Genererar en likaviktad portfölj en högre riskjusterad avkastning än den 

värdeviktade motsvarigheten? 

Hypotes 2: Genererar någon av portföljerna en positiv avvikelseavkastning? 
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3. Metod 

För att testa hypotesen har en likaviktad portfölj konstruerats, innehållandes de 30 mest 

omsatta aktierna på Nasdaq Stockholm. Portföljens avkastning kommer sedan jämföras mot 

dess värdeviktade motsvarighet OMXS30GI. Portföljen rebalanseras halvårsis under 

tidsperioden 2003–2016, rebalanseringar görs efter förbestämda riktlinjer. Aktier i portföljen 

viktas om för att upprätthålla den förbestämda balansen, i detta fall portföljens likaviktning 

(Cuthbertson et al, 2016). Mätperioden på 14 år bidrar till en väl avvägd och lång period av 

upp- och nedgångar på aktiemarknaden under flera olika makroekonomiska klimat. 

Mätperiodens slut begränsades till 2016 med skäl av att faktorerna som ingår i Fama och 

French trefaktormodell, inte är tillgängliga efter år 2016 (Swedish House of Finance). 

Portföljens resultat kommer även att analyseras och jämföras mot OMXS30GI under hela 

tidsperioden 2003–2016 samt under delperioderna. Delperioderna är indelade till 2003–2009 

och 2010–2016. Indelningen i delperioder har gjorts för att jämföra portföljerna under olika 

ekonomiska klimat och för att vidare analysera resultatet av de olika strategierna. 

3.1 Data 

Innan avkastningsdata hämtades gjordes ett urval av vilka bolag som har ingått under någon 

av halvårsperioderna under 2003–2016. Listan på vilka bolag som hade ingått i OMXS30 

tillhandahölls av NASDAQ OMX Global Index Group. Urvalsmetodiken enligt ovan 

resulterade i att 39 stycken aktier kvalificerade sig under någon period för att ingå i indexet. 

24 stycken aktier kvalificerade sig för att ingå i indexet under hela mätperioden. 

Avkastningsdata för de 39 aktier som ingått i OMXS30 under åren 2003–2016 har extraherats 

från Refinitiv Datastream. Avkastningen är hämtad på månadsbasis, vilket har resulterat i 

6552 månatliga observationer under tidsperioden 2003–2016. Även avkastningsdata för 

OMXS30GI har hämtats på månadsbasis från Refinitiv datastream. För en jämförelse av 

portföljernas standardavvikelse och ackumulerade avkastning har även dagsdata hämtats. 

Slutligen, har dagsavkastning för den teoretiska proxyn för marknadsportföljen (SIXRX) 

hämtats för jämförelse, vilket beskrivs vidare i 4.1 Deskriptiv statistik. 

Datatypen Total Return Index (RI) har använts för att hämta avkastningsdata eftersom den tar 

i beaktning att utdelningar återinvesteras till det pris aktien har nästföljande handelsdag efter 

utdelningen (Refinitiv Datastream).  
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RI beräknas enligt följande ekvation: 

(1)                                        𝑅𝐼 = $%&$%'( )	+
$%'(

                                            

  

Där Pt beskriver stängningspris månad t, Pt-1 stängningspris månad t-1 och D beskriver 

utdelningar. 

 

Statsskuldväxlar 1 mån (SSVX 1M) har använts som kortsiktig riskfri ränta vid beräkning av 

de riskjusterade måtten. Statsskuldsväxlar 1 mån används även som riskfri ränta för 

trefaktormodellen. Räntan för statsskuldväxlarna är hämtade från Swedish House of Finance. 

Faktorerna SMB, HML och RM-RF för trefaktormodellen är hämtade från Swedish House of 

Finance. Dessa är värdeviktade och beräknade utifrån den teoretiska marknadsportföljen 

SIXRX. 

3.2 Uppbyggnad av portföljer 

De aktier som ingår i den likaviktade portföljen följer som tidigare nämnt Nasdaq 

Stockholms regler.  Reglerna medför att det görs vissa avgränsningar för vilka aktier som ska 

ingå i indexet. En revidering av indexet görs två gånger per år och för att en ny aktie ska 

kvalificera sig för att ingå,  krävs det att aktien uppfyller vissa krav. Eventuella förändringar i 

portföljen sker när en icke-indexerad aktie har placerat sig bland de 15 mest omsatta på 

Nasdaq Stockholm. Resultatet av detta är att den aktien ersätter den indexerade aktien med 

lägst omsättning. Aktier kan även tas bort från indexet genom att placera sig utanför de 45 

mest omsatta, vilket resulterar i att den icke-indexerade aktien med högst omsättning ersätter 

dess plats (NASDAQ Stockholm).  

Med den ovan nämnda metodiken har portföljen konstruerats och sedan reviderats varje 

halvår under tidsperioden 2003–2016.  Halvårsvis kommer de 30 mest omsatta aktierna på 

Nasdaq Stockholm att viktas om i portföljen med 1/30 fördelning vardera, enligt formeln: 

 

(2)              𝑉𝑖𝑘𝑡0 =
1
2
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Vikten beskrivs därmed som fördelningen vid tiden i, det vill säga vid allokering. N står för 

antalet aktier i urvalet. Vid rebalansering kommer aktierna att rebalanseras tillbaka till denna 

nivå. Rebalanseringen av den likaviktade portföljen sker 1 januari och 1 juli varje år, 

revidering sker enligt reglerna för OMXS30 under samma datum. Varje rebalansering för 

tillbaka aktierna till sin utgångspunkt, 1/30 av portföljens värde, förutom under period 1 år 

2009, då enbart 29 aktier ingick i OMXS30 indexet, vilket gör att dessa 29 aktier får en vikt 

på 1/29.   

3.3 Marknadsportföljen 

Som teoretisk proxy för marknadsportföljen används SIXRX. Denna används i 4.1 Deskriptiv 

statistik, vid beräkning av riskjusteringsmåttet Jensens Alfa och vid tillämpning av Fama & 

French trefaktormodell. SIXRX visar den genomsnittliga utvecklingen på Nasdaq Stockholm 

inklusive utdelningar och är därmed en god marknadsportfölj i sammanhanget. Även om 

marknadsportföljen i teorin ska innehålla alla existerande tillgångar, begränsas 

marknadsportföljen till SIXRX med anledningen av att det är standard i sammanhanget 

(Swedish House of Finance). 

3.4 Avgränsning 

Denna studie ämnar att enbart studera de aktier som vid någon tidpunkt varit bland de 30 

mest omsatta aktierna på Nasdaq Stockholm under tidsperioden 2003–2016. En viss 

avgränsning görs mot detta då studien följer Nasdaq Stockholms regler för OMXS30 indexet. 

Detta medför att portföljen inte alltid består av de 30 mest omsatta aktierna på Nasdaq 

Stockholm. Avgränsningen motiveras av att studien ska bestå av ett mer homogent urval, då 

detta tillåter studien att jämföra portföljens avkastning direkt mot det värdeviktade indexet 

OMXS30GI som är den likaviktade portföljens motsvarighet. Den valda metodiken medför 

även att det går att separat undersöka vilken effekt den likaviktade strategin ger utöver den 

tagna risken, utan att någon snedvridning uppstår av att portföljernas innehåll skiljer sig ifrån 

varandra. Avgränsningen till de 30 mest omsatta aktierna motiveras även av att aktierna ska 

vara likvida. Detta för att undvika vissa av svagheterna med en likaviktad portfölj, däribland 

det likviditetsproblem som kan uppstå gällande småbolag och mindre omsatta aktier (Chow et 

al, 2011). Avgränsningen innebär även att rebalansering kan göras utan att orsaka stora 

transaktionskostnader, orsakade av exempelvis stora spreadar, vilket gör strategin mer 

realistisk. En avgränsning har även gjorts gällande rebalanserings-intervall, trots att tidigare 
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forskning visar att ett mer frekvent intervall genererar en högre avvikelseavkastning 

(Plyakha, Uppal & Vilkov, 2012). Avgränsningen är motiverad av tidsramen för detta arbete 

och även av orsaken att det skulle leda bort fokuseringen från huvudsyftet. Den sista 

avgränsningen som görs är att studien inte kommer att beakta transaktionskostnader.  

3.5 Mått för riskjustering 

För att besvara frågeställningen behöver avkastningen i de likaviktade och värdeviktade 

portföljerna analyseras och utvärderas utifrån den tagna risken. Genom att använda olika 

typer av mått för riskjustering går det att härleda om avkastningen i portföljerna beror på ett 

ökat risktagande eller om den är orsakad av en bra investeringsstrategi. De mått som kommer 

att användas i studien är Sharpekvot, Sortinokvot och Jensens Alfa. 

3.5.1 Sharpekvot 

Under 1960-talet utvecklade William Sharpe ett mått för att mäta sambandet mellan 

avkastning och risk i en portfölj. Måttet bygger på Markowitz moderna portföljteori. 

Sharpekvoten visar hur mycket avkastning investeraren får utöver den tagna risken. 

Sharpekvoten går att använda dels för att beräkna förväntad avkastning men även historisk 

avkastning sett till risk (Sharpe, 1994). I denna studie används Sharpekvoten för att beräkna 

historisk avkastning sett till standardavvikelsen i portföljerna. Kvoten används för att jämföra 

portföljernas riskjusterade avkastning över en period. En högre Sharpekvot innebär att 

portföljen har genererat en högre avkastning sett till risken som tagits. Sharpekvoten är ett bra 

mått för att mäta om portföljens avkastning beror på ett högt risktagande eller om det beror på 

att investeraren gjort ett bra investeringsval. Sharpekvoten beräknas enligt följande formel. 

(3)     	𝑆ℎ𝑎𝑟𝑝𝑒𝑘𝑣𝑜𝑡; = 	
<=&	<>
?=

 

Där, Rp är portföljens avkastning, Rf  står för den riskfria räntan, i denna studie beräknad 

utifrån räntan på en månads svenska statsskuldväxlar, och σp är standardavvikelsen i 

portföljen. 
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3.5.2 Sortinokvot 

Beräknar avkastningen i förhållande till den riskfria räntan genom risken på nedsidan 

(downside deviation). Vilket medför att standardavvikelsen enbart beräknas på de dagar då 

avkastningen är under medelvärdet. En hög Sortinokvot innebär att hög avkastning har 

genererats sett till den tagna risken på nedsidan. Sortinokvoten skiljer sig därmed från 

Sharpekvoten som använder sig av standardavvikelsen i både positiv och negativ riktning. 

Sortinokvoten skapades av Frank A. Sortino och beskrivs i detalj av Sortino och Price (1994). 

De argumenterar för att det är risken på nedsidan som är en av de viktigaste faktorerna som 

investerare tar hänsyn till (Sortino & Price, 1994). Ibid (1994) anser även att andra mått för 

riskjustering tar för mycket hänsyn till den sammanlagda risken och argumenterar istället för 

att det är endast är den negativa standardavvikelsen som är bör uppfattas som negativ. Den 

mätta standardavvikelsen på nedsidan medför att andra kvoter såsom Sharpekvoten kan bli 

missvisande under vissa förutsättningar, där Sortinokvoten istället visar en mer rättvisande 

bild (Sortino & Price, 1994). Sortinokvoten räknas fram genom formeln: 

(4)      𝑆𝑜𝑟𝑡𝑖𝑛𝑜𝑘𝑣𝑜𝑡; = 	
<=&<>
?A

    

Där Rp är avkastningen, Rf är riskfria räntan och σn är den negativa risken, standardavvikelsen 

på nedsidan (downside deviation). 

3.5.3 Jensens alfa  

Bygger på Capital Asset Pricing Model (CAPM) teorin, där Jensens alfa beräknar vad 

avkastningen borde ha varit givet CAPM (Jensen, 1969). Jensens alfa visar hur mycket den 

faktiska avkastningen i portföljen skiljer sig mot den förväntade enligt modellen. Ett positivt 

alfavärde innebär att portföljen har genererat en positiv avvikelseavkastning gentemot den 

förväntade avkastningen givet den tagna risken. Vid ett negativt tal har portföljen levererat en 

lägre avkastning än vad CAPM kunde förutspå. Jensens alfa beräknas enligt: 

(5)   𝛼 = 	𝑅; − 𝑅D + 𝛽;× 𝑅H − 𝑅D  

Där Rp är portföljens avkastning, Rf är den riskfria räntan, βp är betavärdet för tillgångarna i 

portföljen och Rm är den teoretiska proxyn för marknadsavkastningen (SIXRX). 
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3.5.4 Hypotesprövning 

För att undersöka huruvida avvikelseavkastningen för de två olika portföljerna är statistiskt 

signifikanta, har ett flertal t-test gjorts utöver regressionsanalyserna. För att undersöka om 

populationerna har samma varians har först ett f-test gjorts. Resultatet därifrån visade att 

populationerna hade olika varians. Därmed har t-tester som antar olika varians gjorts för de 

två olika portföljerna under samtliga mätperioder.  T-testerna har utförts för att undersöka om 

alfavärdena i de olika portföljerna är signifikant skilda från 0.  

T-testet utformas enligt följande formel: 

(6)                          	𝑇 = J&KL
?/ N

 

𝑋 = medelvärdet av alfavärdena för n observationer 

𝜇Q = Skattat värde av alfavärdena 

𝜎 = standardavvikelsen av alfavärdena för n observationer 

n = antalet observationer 

 

För att se om alfavärdena är statistiskt signifikanta eller inte så jämförs t-kvoten mot det 

kritiska t-värdet givet signifikansnivåer om 1%, 5% och 10%. 

T-tester har även gjorts för att se om alfavärdena för de olika portföljerna är statistiskt 

signifikant skilda ifrån varandra. 

3.5.5 Fama & French trefaktormodell 

CAPM har fått motstå mycket kritik under åren då modellen misslyckas att fånga upp 

välkända anomalier på marknaden (Merton, 1973; Banz, 1981; De Bondt & Thaler, 1985; 

Fama & French, 1992; Fama & French, 1996; Bornholt, 2012; Dempsey 2013). Under 1990 

talet gjorde Fama och French en vidareutveckling av CAPM modellen för att kunna förklara 

de två välkända anomalierna storlekspremien och värdepremien som empiriskt har bidragit 

till avvikelseavkastning (Fama & French, 1992, 1993). Fama och French konstruerade 

variablerna SMB och HML för att förklara den positiva avvikelseavkastning som skett av 

bolag med lågt börsvärde (SMB) samt av bolag med hög book-to-market kvot (HML). De 

nya variablerna tillsammans med den ursprungliga CAPM ekvationen avser att förklara 

avkastningen i portföljen på ett mer rättvisande sätt (Fama & French, 1992). För att beräkna 

avvikelseavkastningen för de två olika portföljerna kommer en regression att göras enligt 
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trefaktormodellen för att fånga upp storlekspremien och värdepremien. Ekvationen beräknas 

enligt: 

(7) 	𝑅; − 𝑅D = 𝛼 + 𝛽1 𝑅H − 𝑅D + 𝛽S𝑆𝑀𝐵 + 𝛽V𝐻𝑀𝐿 + 	𝜀 

Där Rp-Rf är avkastningen portföljen genererar utöver den riskfria räntan, α är portföljens 

alfavärde, 𝛽1(Rm-Rf) är den undersökta portföljens beta mot marknadsavkastningen (SIXRX) 

utöver den riskfria räntan. 𝛽2SMB är portföljens beta mot avkastningen i portföljen SMB. 

𝛽3HML är portföljens beta mot avkastningen i portföljens HML.  

Faktorerna SMB och HML är konstruerade för att korrigera för småbolags- och 

värdepremien, då dessa tenderar att ge en högre avkastning än dess motsvarigheter (Banz, 

1981; Fama & French, 1993). Metodiken för att konstruera SMB sker genom att ranka alla 

aktier på en marknad efter storlek (börsvärde), för att därefter använda medianen för att dela 

upp bolagen i två grupper små och stora bolag.  HML konstrueras genom att dela in alla 

aktier i tre olika book-to-market grupper, bestående grupper med de 30% lägsta, 40% 

mellersta och 30% översta book-to-market kvoter. Att HML delas in i tre grupper beror på att 

HML faktorn har en större påverkan på avkastningen än SMB (Fama & French, 1993). 

Utifrån dessa grupper konstrueras 6 st olika portföljer (SL/SM/SH/BL/BM/BH). SMB 

beräknas genom att ta den genomsnittliga avkastningen för de tre minsta portföljerna minus 

den genomsnittliga avkastningen för de tre stora. Vilket innebär att SMB är skillnaden i 

avkastningen mellan stora och små bolag med liknande Book-to-market kvot (Fama & 

French, 1993). HML variabeln mäter skillnaden mellan avkastningen för de två portföljerna 

med den högsta book-to-market kvoten mot avkastningen för de två portföljerna med lägst 

book-to-market kvot. Book-to-market mäter kvoten mellan ett bolags bokförda värde och 

dess börsvärde. Marknadsriskpremien är den faktor som bäst kan förklara den stora 

differensen mellan portföljens avkastning och den riskfria räntan, de andra faktorerna HML 

och SMB kan i regel endast förklara en liten del av variationen (Fama & French, 1993). 

För att undersöka om studiens andra hypotes går att förkasta eller inte så testas den genom 

sex (6) regressioner enligt metodiken från Fama and French (1993). Dessa görs för både den 

likaviktade och den värdeviktade portföljen baserat på månadsdata över hela mätperioden, 

samt under de två delperioderna. Regressionerna görs för att kunna urskilja huruvida en 

statistiskt signifikant avvikelseavkastning sker eller inte. Den ämnar även att redogöra hur 
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variablerna kan förklara portföljens avkastning. I Regressionsmodellen ges interceptet (alfa) 

för portföljerna, och även betafaktorerna för SMB, HML och Marknadsriskpremien.  
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4. Resultat 

4.1 Deskriptiv statistik 

Denna del kommer beskriva en del av den data som samlats in och hur den likaviktade 

portföljen presterat gentemot den värdeviktade motsvarigheten. Även en jämförelse görs mot 

den teoretiska proxyn för marknadsportföljen (SIXRX) för att på en överskådlig nivå visa den 

likaviktade portföljens rådata gentemot marknadsportföljen. Figur 1 visar att den likaviktade 

portföljen genererar en högre ackumulerad avkastning än den värdeviktade portföljen under 

hela mätperioden. Vidare, visar figuren att de olika portföljerna levererade en snarlik 

avkastning fram till år 2009. Efter 2009 börjar den likaviktade portföljens ackumulerade 

avkastning att öka i snabbare takt, varav gapet mellan portföljerna växte. Den likaviktade 

portföljen genererade även en avkastningen som överstiger den teoretiska proxyn för 

marknadsportföljen (SIXRX). Under hela mätperioden 2003-2016 uppvisar den likaviktade 

portföljen en genomsnittlig årlig tillväxttakt (CAGR) på 14,56%, samtidigt som den 

värdeviktade motsvarigheten redovisade 12,08%. Den teoretiska proxyn för 

marknadsportföljen uppvisade 13,47%. Avkastningen i figuren är inte riskjusterad, varav den 

riskjusterade avkastningen presenteras under ett senare avsnitt.. ...................................... 

Figur 1. Den ackumulerade avkastningen 2003–2016 för de två portföljerna och den 

teoretiska proxyn för marknadsportföljen (SIXRX). Detta diagram visar rådata, där ingen 

riskjustering skett.  
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Tabell 1 

Avkastning och standardavvikelse under 2003-2016 

Tabell 1 visar avkastning och standardavvikelse under åren 2003–2016 för den likaviktade- 

och värdeviktade portföljen. Tabellen visar rådata, ej riskjusterat. Avkastningen är den 

ackumulerade avkastningen från 1 januari till 31 december varje år. Avkastningen under hela 

mätperioden och delperioderna är medelvärdet av den årliga utvecklingen. Standardavvikelse 

är beräknade utifrån dagsbasis men presenteras på årsbasis i tabellen, värdena under hela 

mätperioden och delperioderna är medelvärdet av de årliga standardavvikelserna. 

                AVKASTNING STANDARDAVVIKELSE 

ÅR Likaviktad Värdeviktad Likaviktad Värdeviktad 

2003 33,88% 33,06% 21,07% 21,91% 

2004 16,31% 18,12% 14,15% 16,02% 

2005 40,79% 32,59% 11,00% 11,47% 

2006 24,26% 22,40% 19,81% 19,28% 

2007 4,54% -4,47% 20,97% 20,98% 

2008 -39,16% -34,87% 41,93% 40,87% 

2009 65,82% 42,39% 32,55% 28,37% 

2010 32,09% 23,37% 19,94% 19,43% 

2011 -9,80% -13,19% 27,98% 28,14% 

2012 17,50% 14,99% 19,86% 18,68% 

2013 22,20% 22,66% 12,80% 12,89% 

2014 15,49% 14,70% 14,02% 14,33% 

2015 4,30% 2,29% 20,77% 20,25% 

2016 13,28% 13,53% 21,25% 20,68% 

 Genomsnittlig avkastning Genomsnittlig standardavvikelse 

2003–2016 17,25% 13,40% 21,29% 20,95% 

2003–2009 20,92% 15,60% 23,07% 22,70% 

2010–2016 13,58% 11,19% 19,52% 19,20% 

Totalavkastning 

 Likaviktad Värdeviktad 

2003–2016 570,71% 

187,33% 

133,43% 

394,81% 

140,85% 

105,44% 

2003–2009 

2010–2016 
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Tabell 1 visar att den likaviktade portföljen genererar en högre medelavkastning än den 

värdeviktade portföljen under hela mätperioden samt under båda delperioderna. Något som är 

av intresse är att den likaviktade portföljen har en 2,39-5,32% högre genomsnittsavkastning 

än den värdeviktade portföljen, trots att den enda faktorn som skiljer dessa åt är dess 

viktning. Dock går det att utläsa från tabellen att den ökade avkastning delvis kan förklaras av 

en högre tagen risk sett till portföljens standardavvikelse. För att se om portföljen har erhållit 

en högre avkastning utöver den tagna risken så kommer riskjustering av avkastning göras i 

nästa avsnitt. 

4.2 Riskjusterad avkastning 

För vidare analys och utvärdering av portföljernas avkastning sker i kommande avsnitt 

riskjusteringar enligt tre olika metoder: Sharpekvoten, Sortinokvoten och Jensens alfa (Tabell 

2). T-test kommer att göras utifrån alfavärdena för de olika portföljerna för att se om värdena 

är statistiskt signifikanta (Tabell 3). Ytterligare ett t-test kommer att konstrueras för att 

undersöka huruvida alfavärdena i de olika portföljerna är statistiskt signifikant skilda ifrån 

varandra (Tabell 4). Till sist kommer även en regressionsanalys enligt Fama & French 

trefaktormodell att göras (Tabell 5).  
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Tabell 2 

Riskjusterad avkastning under hela perioden 

 

Tabell 2 visar portföljernas genomsnittliga mått över tidsperioden 2003–2016, samt under 

delperioderna 2003–2009 och 2010–2016. Beta är portföljernas lutning mot den teoretiska 

marknadsportföljen (SIXRX). Riskjusteringsmåtten har beräknats utifrån månadsdata och 

presenteras på årsbasis i tabellen nedan. Jensens alfa redovisas i procent. Inom parentes 

redovisas den totala avvikelseavkastningen.  

 

Tabell 2 visar att den likaviktade portföljen har en högre beta och därmed en högre 

systematisk risk än den värdeviktade portföljen. Sharpekvoten tyder på en högre riskjusterad 

avkastning sett till standardavvikelsen i den likaviktade portföljen. Sharpekvoten är även 

högre för den likaviktade portföljen under hela mätperioden samt under delperioderna. 

Sortinokvoten som mäter standardavvikelsen på nedsidan (downside deviation), visar även 

den en högre riskjusterad avkastning under hela mätperioden samt under delperioderna. 

Slutligen, visar Jensens alfa på en högre positiv avvikelseavkastning för den likaviktade 

portföljen än den värdeviktade portföljen under samtliga mätperioder. Sammanfattningsvis så 

visar Tabell 2 att alla mått för riskjustering visar på en högre riskjusterad avkastning gällande 

den likaviktade portföljen. Notera att Jensens alfa är uträknad enligt CAPM. För att 

undersöka om alfavärdena från CAPM modellen är statistiskt signifikanta så görs ett t-test 

nedanför. 

 

 

Portfölj Beta Sharpekvot Sortinokvot Jensens Alfa 

Likaviktad 

    2003–2016 1,022 0,886 1,371 0,974 (14,540) 

2003–2009 1,016 0,997 1,251 1,633 (12,003) 

2010–2016 1,014 0,774 1,550 0,320 (2,265) 

Värdeviktad 

    2003–2016 0,973 0,762 1,078 -0,903 (-11,929) 

2003–2009 0,984 0,839 0,999 -0,730 (-0,499) 

2010–2016 0,955 0,686 1,192 -1,076 (-7,294) 
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Tabell 3 

T-test för Jensens Alfa 

Tabell 3 visar resultatet av t-testet för Jensens alfa under de olika mätperioderna. Alfa 

värdena presenteras på årsbasis i procent. *Statistiskt signifikant på en 10% nivå, **statistiskt 

signifikant på en 5% nivå, ***statistiskt signifikant på en 1% nivå. 

                       Likaviktad Värdeviktad 
Tidsperiod Alfa T-värde Alfa T-värde 
2003–2016 0,974 0,973 -0,903 -1,276 
2003–2009 1,633 0,991 -0,730 -0,658 
2010–2016 0,320 0,293 -1,076 -1,199 

 

Tabell 3 visar att alfavärdena inte är statistiskt signifikanta under någon av tidsperioderna, 

varav Hypotes 2 kommer förkastas. 

För att undersöka huruvida medelvärdet av alfavärdena skiljer sig från varandra i de olika 

portföljerna så har ytterligare ett t-test gjorts, vilket presenteras nedan. 

 

Tabell 4 

T-test för Jensens Alfa 

Tabell 4 visar resultatet av t-test för Jensens Alfa under samtliga mätperioder. Alfavärdena 

presenteras på årsbasis i procentform. *Statistiskt signifikant på en 10% nivå, **statistiskt 

signifikant på en 5% nivå, ***statistiskt signifikant på en 1% nivå. 

 

                       
Likaviktad 

       
Värdeviktad              

 

Tidsperiod Alfa Varians Alfa Varians T-värde 

2003–2016 1,056 0,0016 -0,871 0,0007 1,597 
2003–2009 1,738 0,0021 -0,692 0,0008 1,213 

2010–2016 0,378 0,0012 -1,050 0,0005 1,047 
 

Resultatet från Tabell 4 visar att skillnaderna i alfavärdena mellan portföljerna inte är 

statistiskt signifikanta. För att skillnaden skulle vara signifikant på en 10% nivå så skulle det 

krävas ett t-värde på ca 1,65. T-värdet för hela mätperioden mellan 2003–2016 nådde nästan 

upp till en statististiskt signifikant nivå. Resultatet från Tabell 4 innebär att de högre 

uppvisade alfavärdena i den likaviktade portföljen inte skiljer sig ifrån alfavärdena i den 

värdeviktade på en statistisk signifikant nivå. Detta medför att hypotesen (Hypotes 1) att en 



	 	 22	
	

likaviktad portfölj genererar en högre avvikelseavkastning än motsvarande värdeviktad 

portfölj behöver förkastas.  

Till sist så kommer avkastningen för portföljerna i studien även att riskjusteras enligt 

trefaktormodellen. Detta görs för att undersöka om värdeeffekten eller storlekseffekten kan 

förklara en del av avvikelseavkastningen och om denna är statistiskt signifikant eller ej. 

 

4.2.1 Riskjustering enligt Trefaktormodellen 

 

En regressionsanalys enligt Fama-French trefaktormodell tillämpas på de två portföljerna. 

Den månatliga avkastningen utöver den riskfria räntan används som beroende variabel i 

regressionen och den förklaras av de tre oberoende variablerna marknadsriskpremien, 

storlekspremien och värdepremien. En positiv (negativ) SMB-faktor tyder på portföljerna är 

positivt (negativt) exponerade mot småbolagseffekten. Ett positivt HML tyder på att 

portföljen innehåller värdebolag och vid en negativ HML så tenderar portföljen att bestå av 

tillväxtbolag som har ett lågt bokfört värde mot dess börsvärde.  

 

                   Tabell 5 

Regressionsresultat vid tillämpning av trefaktormodellen 

Tabellen visar regressionsresultatet för den likaviktade- och värdeviktade portföljen mellan 

2003–2016, samt under delperioderna 2003–2009 och 2010–2016. T-värdet redovisas inom 

parentes. *Statistiskt signifikant på en 10% nivå, **statistiskt signifikant på en 5% nivå, 

***statistiskt signifikant på en 1% nivå. R2
 mäter andelen förklarad variation gällande den 

beroende variabeln. Alla värden är avrundade till tre decimaler. 

 

Under hela mätperioden mellan 2003–2016 visar resultatet av regressionen i Tabell 5 att 97,8 

% av variansen i avkastningen gällande den likaviktade portföljen kan förklaras av de tre 

     Likaviktad       Värdeviktad 
Mätperiod Alfa   SMB  HML  RM-RF R2   Alfa    SMB   HML RM-RF R2 

2003–2016 0,454 
(0,437) 

 

-0,019 
(0,996) 

 

0,106*** 
(3,742) 

 

1,022*** 
(56,070) 

 

0,978  -1,066 
(-1,546) 

-0,036*** 
(-2,811) 

 

-0,022 
(-1,162) 

 

0,973*** 
(79,934) 

 

0,989 

2003–2009 0,577 
(0,366) 

 

0,003 
(0,138) 

 

0,163*** 
(4,301) 

1,016*** 
(42,032) 

 

0,981 

 

-0,780 
(-0,738) 

 

-0,041** 
(-2,473) 

 

-0,036 
(-1,421) 

 

0,984*** 
(60,411) 

 

0,990 

2010–2016 0,010 
(0,076) 

 

-0,060* 
(-1,814) 

 

-0,007 
(-0,170) 

 

1,014*** 
(35,006) 

 

0,974  -1,203 
(-1,330) 

 

-0,033 
(-1,469) 

 

-0,005 
(-0,160) 

 

0,955*** 
(47,763) 

 

0,986 
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oberoende variablerna SMB (storlekspremien), HML (värdepremien) och RM-RF 

(marknadsriskpremien). Förklaringsgraden för den värdeviktade portföljen är ännu högre där 

98,9 % variationen i avkastningen kan förklaras av de oberoende variablerna. Under hela 

mätperioden är HML faktorn och RM-RF faktorn statistiskt signifikanta på 1% nivå, vilket 

innebär att värdepremien och marknadsriskpremien kan förklara en stor del av variationen i 

avkastningen för den likaviktade portföljen. SMB faktorn var inte statistiskt signifikant och 

därmed misslyckas den att förklara variationen i avkastningen. Gällande den värdeviktade 

portföljen så visar Tabell 5 att SMB faktorn och RM-RF faktorn är signifikanta på 1 % nivå. 

Till skillnad från den likaviktade portföljen så förklaras en del av variationen i avkastningen 

av SMB faktorn istället för HML faktorn, vilket innebär att en del av variationen i 

avkastningen för den värdeviktade kan förklaras av den negativa exponeringen mot 

småbolagseffekten. Även SMB faktorn för den likaviktade portföljen var negativ om ej på en 

statistiskt signifikant nivå. Över hela mätperioden så visar resultatet från regressionerna 

att alfavärdet i den likaviktade portföljen var 0,454% och alfavärdet för den värdeviktade 

portföljen visar på en årlig negativ avvikelseavkastning på -1,66%, vilket betyder att den 

likaviktade portföljen har genererat en högre riskjusterad avkastning än marknadsportföljen 

och den värdeviktade har levererat en lägre avkastning. Däremot var t-värdet för alfavärdena i 

portföljerna inte statistiskt signifikanta, vilket innebär att trefaktormodellen misslyckas att 

förklara avvikelseavkastning för portföljerna på en statistiskt signifikant nivå. Resultatet från 

regressionen tyder även på att marknadsriskpremien uppskattar den systematiska risken i 

portföljerna på en statistiskt signifikant nivå. Där den värdeviktade portföljen har ett 

betavärde under 1 vilket tyder på att den har en lägre risk än proxyn för marknadsportföljen 

(SIXRX) som brukar antas vara 1. Däremot uppvisade den likaviktade portföljen en beta över 

1, vilket indikerar på att den portföljen innehar en högre systematisk risk än 

marknadsportföljen i denna studie.  

 

För att undersöka hur resultatet påverkas av olika ekonomiska cykler så har mätperioden 

delas in i delperioder för att se om resultatet skiljer sig sinsemellan. Under delperioden 2003-

2009 så visar resultatet av regressionerna enligt Tabell 5 återigen på att modellen klarar av att 

förklara variationen i avkastningen, där modellen kan förklara 98,1 % av avkastningen i den 

likaviktade och 99 % av den värdeviktade. Under delperioden 2003-2009 så uppvisar 

regressionen ett liknande resultat som under hela mätperioden. Där HML faktorn och RM-RF 

faktorn var statiskt signifikanta på 1% nivå, varav HML faktorn var positiv. SMB faktorn var 

inte statistiskt signifikant. Alfavärdet för den likaviktade portföljen uppgick till 0,577% per 



	 	 24	
	

år, däremot var värdet inte statiskt signifikant. Den värdeviktade portföljen uppvisade 

liknande resultat som under hela mätperioden, däremot var SMB faktorn signifikant på 5% 

nivå istället för på  1%. Alfavärdet var även negativt under denna period med en årlig 

genomsnittlig avvikelseavkastning på -0,78%. Marknadsriskpremien var även här statistiskt 

signifikant på en 1% nivå och betavärdet för portföljen var även under delperioden 2003-

2009 under 1. 

 

Under delperioden 2010–2016 visar regressionsresultatet enligt Tabell 5 att det endast var 

marknadsriskpremien som var statistiskt signifikant, den var på 1% som under de övriga 

perioderna för bägge portföljerna. Alfavärdena under denna period visade på en positiv 

avvikelseavkastning på endast 0,01 % för den likaviktade portföljen. Den värdeviktade 

portföljen hade ett negativt alfavärde på -1,203%. Alfavärdena saknade även under denna 

period statistisk signifikans.  
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5. Diskussion & Analys 

Den likaviktade portföljen bestående av Nasdaq Stockholms 30 mest omsatta bolag uppvisar 

en högre medelavkastning och en högre genomsnittlig tillväxttakt under samtliga 

mätperioder. Den likaviktade portföljen innehar ett högre betavärde, standardavvikelse och 

standardavvikelse på nedsidan (downside deviation) under hela mätperioden och även under 

delperioderna. Trots den högre tagna risken så levererar  den likaviktade portföljen en högre 

riskjusterad avkastning än den värdeviktade motsvarigheten, där alla tre mått för riskjustering 

beskriver den likaviktade portföljen som bättre givet tagen risk. Sharpekvoten och 

Sortinokvoten var högre för den likaviktade portföljen under alla perioder samtidigt som 

Jensens alfa var positivt för alla perioder för den likaviktade, medan den värdeviktade 

uppvisade ett negativt Jensens alfa under samtliga perioder. Resultaten från t-testerna visar att 

alfavärdena inte är statistiskt signifikanta, samt att det inte finns någon statistisk signifikant 

skillnad i alfavärdena mellan de två portföljerna.  

De regressionsanalyser som genomförts enligt metodiken från Fama & French (1992, 1993), 

visar resultat som tyder på positiva alfavärden för den likaviktade portföljen, om ej på en 

statistisk signifikant nivå. Trots att alfavärdena är insignifikanta så ger resultatet från 

regressionerna en indikation på att den likaviktade portföljen levererar en högre riskjusterad 

avkastning, då den likaviktade portföljen hade positiva alfavärden och den värdeviktade hade 

negativa alfavärden under samtliga mätperioder. Regressionsresultat enligt trefaktormodellen 

visade dock på lägre alfavärden än vad CAPM modellen gjorde, vilket tyder på att SMB 

faktorn och HML faktorn förklarar en del av avvikelseavkastningen. Regressionerna enligt 

trefaktormodellen visar att den likaviktade portföljen varit exponerad mot faktorn HML (1% 

signifikansnivå), vilket indikerar på att en del av avvikelseavkastningen har föranletts av 

innehavet av värdebolag. Vidare, visar regressionsanalyserna att den likaviktade portföljen 

varit negativt exponerad mot SMB faktorn under hela mätperioden samt under perioden 

2010-2016, vilket signalerar att en exponering mot större bolag (10% signifikansnivå). Under 

samtliga perioder har portföljerna varit exponerad (1% signifikansnivå) mot 

marknadsriskpremien RM-RF, vilket indikerar på att marknadsriskpremien förklararar en stor 

andel av den erhållna avkastningen. De oberoende variablerna i regressionerna kan i denna 

studie förklara 97,4-98,1% av variationen i den beroende variabeln under mätperioden. Vilket 

innebär att SMB faktorn, HML faktorn och marknadsriskpremien kan förklara den största 
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delen av variationen i avkastningen för den likaviktade portföljen.  

Studien kan därmed ge en indikation på att den högre avkastningen som uppnåtts av den 

likaviktade portföljen beror delvis på en högre systematisk risknivå, Då den likaviktade 

portföljens betavärde har varit över 1 under samtliga tidsperioder samtidigt som den 

värdeviktade portföljen haft ett betavärde under 1 under samma perioder. Fortsättningsvis, 

kan en del av avkastningen även att härledas från portföljens innehav av värdebolag, vilket 

gör att den likaviktade portföljen fångar upp en del av värdepremien.  

Dessa fynd går emot tidigare forskning av bland annat Chow et al (2011), Monnier & Rulik 

(2011) och Vaneck (2016), vilka hänvisade till storlekspremien som en stor bidragande faktor 

till den positiva avvikelseavkastningen. Att denna studie inte har en stor exponering mot 

småbolag har diskuterats i tidigare avsnitt, vilket stärks i och med den låga exponering som 

regressionsresultatet visar. Vidare, kan studien inte dra några djupare slutsatser kring olika 

rebalanserings intervall och dess påverkan på avvikelseavkastningen likt (Plyakha, Uppal & 

Vilkov, 2012) då studiens rebalanseringar endast omfattat ett intervall.  

Vid närmare granskning av resultatet av regressionsanalysen visas dock att den statistiskt 

signifikanta (1% nivå) faktorn HML för den likaviktade portföljen, inte är statistisk 

signifikant för den värdeviktade portföljen. Detta ger en indikation på att rebalanseringar tar 

del av värdepremien som Fama & French (1992, 1993) inkorporerar i sin trefaktormodell. 

Denna indikation gör att resultatet i denna studie i viss mån kan hänvisas till tidigare 

forskning om rebalanseringars inverkan på avkastningen (DeMiguel, Garlappi & Uppal, 

2007, 2009; Plyakha, Uppal & Vilkov, 2012; Clare, Motson & Thomas, 2013).  

Huruvida en likaviktad portföljs ökade diversifiering har lett till en ökad avkastning som 

Velvadapu (2011) och Vaneck (2016) argumenterar för är inte helt klart i denna studie. 

Däremot är det tydligt att den systematiska risken är högre i en likaviktad portfölj jämfört 

med en värdeviktad motsvarighet. Slutligen, har denna studie enbart fokuserat på 

rebalanseringar i halvårsvisa intervall för att skapa ett jämförbart resultat med metodiken för 

den värdeviktade portföljen och Nasdaqs regler (NASDAQ). Plyakha, Uppal & Vilkov 

(2012) hänvisar till att kortare intervall av rebalanseringar leder till en högre riskjusterad 

avkastning. De finner även att rebalanseringar leder till en ökad avkastning och minskar 

exponeringen mot den systematiska risken (Plyakha, Uppal & Vilkov, 2012). Då studien 

endast har undersökt ett rebalanseringsintervall så kan regressionsresultatet endast indikera på 

dess inverkan på avkastningen. Det återstår därmed att undersöka om 

rebalanseringsintervallet har en påverkan på avvikelseavkastning på den svenska marknaden.  
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6. Slutsats  

Studien finner att en likaviktad portfölj innehållandes de 30 mest omsatta aktierna på 

Stockholmsbörsen genererar en högre riskjusterad avkastning än den värdeviktade 

motsvarigheten. Resultaten från t-testerna och regressionerna visar däremot att de uppvisade 

alfavärdena inte är statistiskt signifikanta, samt att det inte finns någon statistisk signifikant 

skillnad i alfavärdena mellan portföljerna. Därmed behöver studiens båda hypoteser 

förkastas. 
Då denna studie inte inkorporerat transaktionskostnader, skulle framtida forskning inom 

området kunna inkludera dessa för att ge mer verklighetsbaserad bild av strategins resultat. 

Framtida forskning skulle även kunna undersöka ett större urval av aktier, en sektor-

likaviktad portfölj eller en likaviktad portfölj bestående av mindre bolag. Den sistnämnda för 

att undersöka den rapporterade småbolagseffekten som tidigare forskare funnit (exempelvis 

Chow et al, 2011; Monnier & Rulik, 2011; Vaneck, 2016). Slutligen, skulle fortsatt forskning 

kunna fokusera på kortare intervall av rebalansering. Detta med bakgrund av Plyakha, Uppal 

& Vilkovs (2012) resultat från den amerikanska marknaden, där de fann att månatliga och 

kvartalsvisa rebalanseringar leder till en högre avvikelseavkastning än halvårsvisa 

rebalanseringar. 
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