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Abstract  

The ongoing debate on active and passive fund management never seems to end. There are some 

pros and cons in each category and scientific theories can argue for both ways. But recently, a new 

strategy has been introduced, smart beta. Smart beta can be classified as a hybrid between a passive 

and active strategy. Previous studies have shown good results for smart beta, but in other geographic 

areas and with larger indexes. In this study, a new type of profitability smart beta is introduced. 

 

The purpose of the study is to examine how smart beta performs on the Swedish market, with starting 

point in OMXS30. The study has a positivist research philosophy along with a deductive approach and 

a quantitative method. 

 

The result of the study shows that all smart beta strategies generate a higher return than OMXS30. 

Three efficiency measures have been used to calculate the risk-adjusted return, and here too, all 

smart beta strategies demonstrate a higher value. The result is in line with previous studies in the field. 

The strategy that generated the highest risk-adjusted return was the study's new strategy. 

 

The contribution of this study is to introduce a new strategy, as well as examine the effect of the 

previous strategies on the Swedish market. The study can be of value to both established actors in the 

finance industry, but also for individuals. For further research in the area, the time period should be 

extended and more strategies tested, especially with measures of profitability. 
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Sammanfattning 

Den ständigt pågående debatten om aktiv respektive passiv förvaltning av fonder tycks aldrig upphöra. 

Det finns för- och nackdelar inom respektive kategori och vetenskapliga teorier kan argumentera för 

båda sätten. Men den senaste tiden har ett nytt förvaltningssätt introducerats, smart beta. Smart beta 

kan klassificeras som en hybrid mellan passiv och aktiv förvaltning. Tidigare studier inom området har 

uppvisat goda resultat för smart beta, dock i andra geografiska områden och med stora globala index. 

I denna studie introduceras en ny typ av smart beta strategi som har skapats efter ett lönsamhetsmått. 

Syftet med studien är att undersöka hur smart beta presterar på den svenska marknaden, med 

utgångspunkt i OMXS30. Studien har en positivistisk forskningsfilosofi tillsammans med en deduktiv 

ansats och en kvantitativ metod. 

Resultatet av studien visar att samtliga smart beta strategier genererar en högre avkastning än 

OMXS30. Tre effektivitetsmått har använts för att beräkna den riskjusterade avkastningen och även 

där påvisar samtliga smart beta strategier ett högre värde. Resultatet ligger i linje med tidigare studier 

inom området. Den strategi som genererade högst avkastning och högst riskjusterad avkastning var 

studiens nya smart beta strategi. 

Denna studie bidrar med att introducera en ny strategi, samt att undersöka effekten på den svenska 

börsen. Studien kan vara av värde för såväl etablerade aktörer inom finansbranschen, som för 

enskilda personer. För vidare forskning inom området bör tidsperioden utökas och fler strategier 

testas, framförallt med lönsamhetsmått. 
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1. Inledning 
Inledningsvis i denna del presenteras studiens bakgrund och problematisering. Det görs en 

beskrivning av vad som gör ämnet intressant och aktuellt. Sedan presenteras studiens 

problemformulering samt syfte. Kapitlet avslutas med studiens bidrag och dispositionen för 

resterande del av studien.  

 

1.1 Bakgrund 
Sverige är världens mest fondsparande land då nästan tre fjärdedelar av den vuxna 

befolkningen har ett sparande i fonder, även utöver sin premiepension (Helgesson, 2016). 

Inflödet de senaste åren har fortsatt då det under 2016 kom in 53 miljarder i nysparande i 

fonder (Bolander 2017a). Vid årsskiftet 2017 förvaltade de 20 största fondbolagen i Sverige 

3 567 miljarder kronor, vilket är den högsta noteringen någonsin. Det största inflödet av 

kapital hamnade i enkla indexfonder, till förlust för aktiva fonder (Bolander,  2017b). 

 

De senaste åren har debatten om hur man ska spara i fonder fått ökat medialt utrymme. 

Alternativen som finns är passiva indexfonder eller aktivt förvaltade fonder. Indexfonderna 

anses av många som ett bättre alternativ på grund av de lägre avgifterna som tas ut (Finwire, 

2017). Eftersom de aktivt förvaltade fonderna tar ut en högre avgift har de svårt att prestera 

bättre än index (DI, 2016). Avgifterna hämmar utvecklingen för fondspararen som får betala 

för en avkastning som inte uppfylls. Motparten hävdar att aktivt förvaltade fonder ger bättre 

avkastning, trots att det finns en högre avgift (Didner & Espelund, 2017). Didner & Espelund 

(2017) menar även att aktiemarknaden försämras med indexfonder då kapitalet inte allokeras 

till rätt företag. Det finns även en tredje kategori av fonder, nämligen indexfonder som 

marknadsförs som aktiva. Den typen av fond kombinerar de sämsta egenskaperna av aktiv 

och passiv förvaltning, nämligen indexavkastning och höga avgifter (Bolander, 2016; DI, 

2016). 

 

Det pågår alltså en debatt om vilken lösning som egentligen är bäst. Samtidigt håller en ny typ 

av indexfonder på att slå på de europeiska marknaderna (Ståhl, 2015). Dessa indexfonder 

kallas för smart beta och är en hybrid av de båda förvaltningssätten. Smart beta påminner om 

en passiv strategi, men har inslag av det aktiva för att skapa en högre avkastning. Till skillnad 

från den tredje kategorin av fonder som kombinerar de sämsta egenskaperna med passiv och 

aktiv förvaltning, har smart beta tagit de bästa. Den aktiva delen är att skapa 
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investeringsstrategier som fonden utgår ifrån. Den passiva delen består av att förvaltningen 

sedan sköts genom algoritmer som är programmerade efter investeringsstrategierna. 

Sammantaget ger det låga förvaltningskostnader, då det inte kräver mycket tid eller resurser 

att driva. Därmed blir även avgifterna för fonderna lägre. (Ståhl, 2015). 

 

Utformningen av smart beta fonder varierar och kan utformas på flera olika sätt. Ett exempel 

är att vikta alla aktier lika i ett index, vilket visat sig ge en högre riskjusterad avkastning 

(Bertrand & Lapointe, 2015). En annan smart beta strategi är att bygga upp index på 

fundamentala grunder, istället för att enbart välja ut de största bolagen enligt börsvärde. 

Genom att vikta efter nyckeltal som omsättning, vinst eller utdelningar har studier visat att det 

går att skapa ett effektivare index. 

 

1.2 Problematisering 
Frågan om aktiv förvaltnings vara eller icke vara har pågått under lång tid. Famas (1970) teori 

om effektiva marknader ligger till grund för en stor del av kritiken som finns emot aktivt 

förvaltat kapital. Teorin bygger på antagandena att alla investerare har tillgång till samma 

information och därmed prissätter aktier korrekt. Då all tillgänglig information redan anses 

vara inprisad i aktiekursen krävs det ny information för att aktiepriset ska ändras. Eftersom 

ingen kan förutse framtiden är det därmed omöjligt för en investerare att genom aktiva beslut 

skapa en högre riskjusterad avkastning (Malkiel, 1973). Marknaderna anses vara effektiva.  

 

Enligt mean variance teorin bör en rationell investerare diversifiera sig för att uppnå så bra 

riskjusterad avkastning som möjligt (Markowitz, 1952). Teorin anser även att 

marknadsportföljen är mean variance-effektiv, vilket betyder att portföljen har högsta möjliga 

avkastning till den tagna risken. I dagens ekonomi har det tagits fram diverse index som ska 

spegla marknaden och dess utveckling. Eftersom dessa index är en avbild av marknaden och 

marknadsportföljen, antas det även att dessa portföljer är effektiva (Arnott, Hsu, & Moore, 

2005). För att få högre avkastning måste därför en investerare ta större risker, då relationen 

mellan avkastning och risk antas vara linjär. (Markowitz, 1952) 

 

Dessa index som ska spegla marknaden, som till exempel S&P 500 i USA och OMXS30 i 

Sverige, är uppbyggda på samma sätt. Bolagens vikt i indexet bestäms efter hur stort 

börsvärde bolaget har, vilket inte anses vara ett effektivt sätt att vikta en portfölj på (Hsu, 



	

	
	

3	

2004). Den största kritiken emot börsvärdeviktade index är att övervärderade aktier 

automatiskt får en större indexvikt än undervärderade. En 100-lapp som handlas på börsen till 

120 kronor får större vikt än en 100-lapp som handlas till 80 kronor.  

 

Genom att istället vikta indexet efter fundamentala faktorer går det att skapa en högre 

riskjusterad avkastning jämfört med marknadsindexet och därmed marknadsportföljen 

(Arnott, Hsu, & Moore, 2005). Genom att vikta efter till exempel tillgångar och omsättning 

får man en likartad viktning som efter börsvärde, men med skillnaden att en överdriven 

börsvärdering inte ger ett bolag större indexvikt. Denna typ av indexviktning visade sig i 

Arnott, Hsu, & Moores (2005) studier skapa en högre avkastning, både totalt och justerat för 

den tagna risken, än ett index viktat efter börsvärde. Även enklare strategier som att vikta alla 

bolag lika i ett index har visats sig vara en mean variance-effektiv portfölj med en högre 

riskjusterad avkastning (Bertrand & Lapointe, 2015). Samlingsnamnet för dessa alternativa 

index är smart beta, eller smart beta strategiska index. Hädanefter kommer förkortningen SBS 

användas och syftar då till dessa alternativa indexviktningar. 

 

En stor del i kritiken mot dagens aktivt förvaltade fonder är dess höga avgifter jämfört med 

passivt förvaltade indexfonder. Passivt förvaltade fonder kräver i stort sett ingen 

uppmärksamhet alls från förvaltaren och kan därmed skötas till väldigt låga kostnader, vilket 

även medför låga avgifter för slutkunden. De SBS som Arnott, Hsu, & Moore (2005) 

presenterar är även de passiva och kräver en begränsad tillsyn från en förvaltare. Med enbart 

omviktning vid ett givet intervall, vanligtvis årligen, kan förvaltningskostnaderna hållas låga. 

Eftersom kostnaderna blir lägre än vid aktiv förvaltning försvinner inte den högre 

avkastningen genom avgifter, vilket varit en stor kritik mot aktiv förvaltning (DI, 2016).  

 

Dessa SBS har visat ge en högre avkastning på amerikanska S&P 500 (Arnott, Hsu, & Moore, 

2005), på ett globalt index (Chow, Hsu, Kalesnik, & Little, 2011) samt på ett europeiskt index 

(Hemminki & Puttonen, 2007). Forskning från 2017 har nyligen visat att SBS ger en högre 

riskjusterad avkastning på ett brittiskt index (Balatti, Brooks, & Kappou, 2017). Dessa studier 

har genomförts på index med mellan 50 till 500 bolag och i samtliga studier har SBS presterat 

bättre än dess traditionellt börsvärdeviktade marknadsindex.  

 

Problem som uppstått när indexen viktas om är att mindre bolag får större indexvikt och 

därmed ett stort inflöde av investeringar, i jämförelse med börsvärdet. Detta skulle kunna 
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skapa ett likviditetsproblem om stora institutioner och fonder hade använt viktningen (Arnott, 

Hsu, & Moore, 2005). Svenska börsen är, i jämförelse med de tidigare utforskade 

marknaderna, väldigt liten och likviditeten i bolagen är därmed lägre. Dessa alternativa 

viktningar skulle därmed kunna skapa likviditetsproblem om man använde dem på den 

svenska marknaden. Inom indexet OMXS30 ingår enbart de 30 mest omsatta bolagen på den 

svenska börsen vilket skulle begränsa likviditetsproblemet om man enbart använder strategin 

på de bolagen. Bolagen inom OMXS30 består av ungefär 60 procent av totala börsvärdet på 

Nasdaq Stockholm, vilket medför att indexet kan anses som representativt för hela den 

svenska marknaden (Börsdata, 2017).  

 

Den högre avkastningen som skapas i SBS härstammar bland annat från en större exponering 

mot undervärderade bolag (Chow, Hsu, Kalesnik, & Little, 2011). Arnott, Hsu, & Moore 

(2005) byggde index som enbart tog hänsyn till de fundamentala aspekterna, vilket medförde 

att även mindre bolag ingick i deras index. Detta kan ha varit en bidragande faktor till 

studiens resultat, då mindre bolag generellt har en högre avkastning (Chow, Hsu, Kalesnik, & 

Little, 2011). I SBS med lika vikter har denna faktor en stor betydelse då de minsta bolagen 

för en lika stor inverkan som de största bolagen (Balatti, Brooks, & Kappou, 2017). I 

Hemminki & Puttonens (2007) studie på ett europeiskt index begränsades denna faktor, då 

exakt samma bolag som ingick i deras jämförelseindex DJ Euro Stoxx 50 enbart viktades om 

enligt SBS. Trots detta uppvisade deras index en högre riskjusterad avkastning.  

 

Denna studie kommer att använda sig utav SBS för att skapa en smartare viktning av index på 

den svenska marknaden. Indexen kommer att vara fokuserad på samma bolag som ingår inom 

OMXS30 på samma sätt som Hemminki & Puttonen (2007) gjort på DJ Euro Stoxx 50. Med 

hjälp av SBS ska vikterna i indexet ändras om för att se om det går att skapa en högre 

riskjusterad avkastning och mer mean variance-effektiv portfölj utan att byta ut de 

underliggande innehaven. Genom att enbart ha de 30 mest omsatta aktierna minskar 

likviditetsproblematiken då samtliga bolag är relativt stora. Det sänker även exponeringen 

mot mindre bolag, vilket varit en stor faktor till den förbättrade avkastningen i tidigare studier 

(Chow, Hsu, Kalesnik, & Little, 2011).  

 

Tidigare forskning har visat att SBS fungerar på index ner till 50 bolag. OMXS30 innehåller 

enbart 30 bolag vilket gör att varje enskilt innehav utgör en stor del av indexet och har därför 

stor påverkan på den totala avkastningen. Eftersom varje bolag har mer betydelse för 
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utvecklingen av portföljen bör även viktningen få en större påverkan, vilket kan leda till nya 

resultat. Tidigare studier har visat att framförallt volatiliteten och därmed risken har varit 

högre i index med fler bolag när bolagen viktas lika (Chow, Hsu, Kalesnik, & Little, 2011). 

En del i denna studie kommer därför vara att avgöra om den riskjusterade avkastningen blir 

annorlunda om SBS använts på index med färre bolag. Studien kommer även fylla en lucka 

geografiskt inom området, då SBS inte har testats på den svenska marknaden förut. Eftersom 

Sverige är ett litet land som påverkas av det globala marknadsklimatet kan resultatet påverkas.  

 

Arnott, Hsu, & Moores (2005) val av SBS utgick ifrån att de var högt korrelerade med index 

efter bolagens börsvärde, då urvalsparametrarna framförallt mäter storleken på bolagen. 

Skillnaden blir då att SBS utgår ifrån fundamentala värden och inte marknadens värdering, 

vilket gör att bolagens vikt i SBS inte påverkas av att marknaden höjer, respektive sänker, sin 

förväntning på bolaget. De SBS som har använts i tidigare studier har haft omsättning, eget 

kapital, rörelseresultat, utdelning, lika vikt, antal anställda samt standardavvikelse som 

urvalsparameter (Chow, Hsu, Kalesnik, & Little, 2011; Arnott, Hsu, & Moore, 2005).  

 

De faktorer som bidrar till att de fundamentala SBS skapar en högre avkastning är att de inte 

påverkas av marknadens förväntningar utan enbart anpassar sig efter hur bolagen presterar 

(Arnott, Hsu, & Moore, 2005). Strategiernas fokus emot lönsamma och stabila bolag i stället 

för bolag som marknaden tror kommer prestera bra i framtiden är också en grundpelare i den 

högre avkastningen (Balatti, Brooks, & Kappou, 2017). En tredje aspekt som SBS utnyttjar är 

att de siktar till öka sina möjligheter till avkastning genom att använda fundamentala aspekter 

som siktar till att ge en bra avkastning till investerarna i form av utdelningar eller kapital till 

ägarna. De strategier som används i denna studie har alla en koppling till aspekter i bolagens 

balans- och resultaträkning som ger ett ökat värde till aktieägarna. Det går inte att förutspå 

vilken aktie som kommer att prestera bäst i framtiden enligt effektiva marknader hypotesen 

(Fama E. F., Efficient capital markets: a review of theory and empirical work, 1970). Däremot 

kan man öka sin avkastning genom att fokusera på bolag som skapar en avkastning i form av 

utdelningar (Da, Jagannathan, & Shen, 2014). 

 

Bakgrunden till att skapa SBS som viktar alla bolagen lika, kan hänvisas till etablerade 

finansteorier som effektiva marknadsteorin (Fama, 1970). Eftersom all just nu tillgänglig 

fakta redan är inprisad i aktien kan vi inte förutspå vilken aktie som kommer att generera 

högst avkastning, vilket gör att samtliga innehav bör ha samma vikt. Det är en enkel form av 
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SBS, men har i tidigare studier genererat en god avkastning (Chow, Hsu, Kalesnik, & Little, 

2011). 

 

Denna studie kommer således att använda de SBS som Arnott, Hsu, & Moore (2005) använde 

i sin studie, då det även möjliggör jämförelse av resultaten. De SBS som använder antal 

anställda och standardavvikelse som variabler kommer dock inte att användas i denna studie. 

Antalet anställda i ett bolag beror i hög grad på vilken bransch som bolaget är aktivt inom, 

vilket således inte kan kopplas till någon generell korrelation till avkastning (Davis & 

Henrekson, 1997). Standardavvikelsen är ett vanligt riskmått inom finans och mäter aktiens 

svängningar. Enligt etablerade finansteorier finns det ett samband mellan risk och förväntad 

avkastning (Markowitz, 1952; Sharpe, 1964). Eftersom studien analyserar fundamentala 

indexstrategier, kommer inte standardavvikelse användas som urvalsparameter då den helt 

bestäms av marknaden. Studien kommer att introducera en ny typ av SBS som tidigare inte 

använts inom forskningen om smart beta, nämligen lönsamhetsmått. Tidigare studier har 

enbart använt viktningar efter absoluta faktorer, medan lönsamhetsmått är en relativ faktor. 

Valet av lönsamhet som ny variabel gjordes eftersom tidigare studier visat att SBS ger en 

högre vikt till lönsamma bolag och lägre till förhoppningsbolag (Arnott, Hsu, & Moore, 

2005). Forskning har även visat att bolag med en hög intern avkastning även har gett en högre 

avkastning på börsen (Clubb & Naffi, 2007). 

 

1.3 Problemformulering 
Hur presterar tidigare framtagna SBS, samt studiens nya SBS, på svenska OMXS30? 

 

1.4 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka hur ett antal SBS skulle ha presterat på svenska 

marknaden.  

1.5 Studiens bidrag 
Denna studie kommer att bidra till att utveckla forskningen om SBS viktningar av index. Den 

kommer i första hand empiriskt testa strategierna på den svenska marknaden, som sedan 

tidigare är outforskad på området. Varje ny marknad medför nya utmaningar och för varje 

marknad strategierna kan bevisas på, stärks teorierna. Svenska börsen har karaktärsdrag som 

inte behandlats i tidigare studier. Till exempel är Sverige Europas tredje mest banktunga land, 

enbart slagen utav Nederländerna och Schweiz (Cervenka, 2017). Då studieperioden 
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innefattar en omfattande finanskris är detta en intressant aspekt som kan påverka resultatet i 

studien. 

Indexet som denna studie ska göras på innehåller enbart 30 bolag, vilket är färre än vad 

tidigare studier har använt. Med färre bolag i indexet får enskilda aktier större vikt och har 

därmed en större inverkan på utfallet. Vilka faktorer som används för att vikta har därmed en 

större betydelse. Skillnaden mot tidigare studier är relativt stor då det minsta index som 

tidigare använts har 50 bolag, vilket är 67 procent fler.  

Studien ska även använda ett lönsamhetsmått för att vikta bolagen. Tidigare studier har enbart 

använt sig utav absoluta faktorer för att vikta bolagen i indexen. Lönsamhet är en kvot och 

därmed en relativ faktor som antar ett procentuellt värde. Tidigare studier har visat att SBS 

ger en högre vikt till lönsamma bolag och en lägre till förhoppningsbolag, vilket borde gynna 

ett index viktat efter lönsamhet. Eftersom lönsamheten i olika bolag inte bör skilja sig på 

samma sätt som storleken av omsättning, kan det antas att indexen har en mer jämn fördelning 

mellan bolagen. På det viset får lönsamhetsindexet ta del av de bästa faktorerna från SBS som 

är uppbyggda med fundamentala faktorer och den likaviktade SBS. I likhet med fundamentala 

SBS läggs fokus på lönsamma bolag och från det likaviktade SBS får den mer fokus på 

mindre bolag.  
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1.6 Disposition 
	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	  

Inledning	

•  I inledningen presenteras uppsatsens bakgrund, problematisering, 
syfte, problemformulering och studiens bidrag. 

Litteraturöversikt	

•  I litteraturöversikten presenteras de tidigare studier som har gjorts 
inom området, samt presenteras de index som kommer att skapas och 
analyseras i uppsatsen Här presenteras även relevanta terorier som 
kommer att användas i uppsatsen.	

Metod	

•  I metoddelen förklaras valet av metod. Kapitlet är uppdelat på 
teoretisk och empirisk metod, samt indexens praktiska uppbyggnad.	

Empirisk	analys	

•  Under empirisk analys presenteras utfallet av den insamlade empirin.  

Slutsats	och	
diskussion	

•  I slutsats och diskussion diskuteras det utfall som framkommit under 
analysen och vilka slutsatser som kan dras av studien.  
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2. Litteraturöversikt 
I denna del presenteras den forskning som bedrivits tidigare inom området och som utgör 

grunden för denna studie. Sedan beskrivs de ekonomiska teorier som kommer att användas, 

effektiva marknadshypotesen och mean variance. Teorierna beskrivs kortfattat och lyfter även 

fram kritiken mot dem. Kapitlet avslutas med hypotesen för studien. 

 

2.1 Tidigare studier 
Dagens teorier om alternativa viktningar har sitt ursprung i Hsus (2004) studier inom 

marknadsviktade index. Hsu (2004) menade att om marknadspriserna på ett bolags aktier är 

mer volatila än bolagets fundamentala värden, tar inte ett marknadsviktat index hänsyn till 

den sanna riskpremien. Därmed är marknadsviktade index ett suboptimalt sätt att vikta ett 

index på. Ur en avkastningssynpunkt bör det därför finnas bättre sätt att vikta index på. Vidare 

menar Arnott, Hsu, & Moore (2005) att börsvärde inte är en effektiv faktor att vikta efter, 

eftersom indexet då automatiskt viktar upp övervärderade aktier samtidigt som det viktar ner 

undervärderade. Enligt Hsu (2004) finns det dock några positiva argument för att vikta ett 

index efter marknadsvärde. Det är en helt passiv strategi, återbalanserar sig automatiskt med 

kursrörelser samt eliminerar likviditetsproblem i handeln.  

 

För att utnyttja faktumet att börsvärdeviktade index är ett suboptimalt sätt att vikta index, 

skapade Arnott, Hsu, & Moore (2005) en ny typ av alternativa strategier att vikta efter. Dessa 

strategier skulle skapa en högre avkastning samtidigt som de till största del behöll de positiva 

egenskaperna som de börsvärdeviktade innehar. Genom att skapa index som viktar efter 

fundamentala aspekter, som bortser från marknadens mer volatila kursrörelser, skapades 

index med en högre avkastning jämfört med det börsvärdeviktade jämförelseindexet.  

 

De faktorer som användes för att välja ut bolag, samt vikta indexet efter, var omsättning, 

vinst, utdelning, antalet anställda och tillgångar (Arnott, Hsu, & Moore, 2005). Dessa ansågs 

vara mer stabila över tiden och vara närmare ett bolags verkliga värde jämfört med 

börskursernas mer osäkra värderingar. Studien genomfördes på den amerikanska börsen med 

indexet S&P 500 och gjordes på data insamlad mellan åren 1962 - 2003. Dessa fundamentala 

aspekter av bolagen valdes ut eftersom de i hög grad korrelerar med börsvärdena på bolagen. 

De bolagen med högst omsättning, vinst etc. tenderar även att vara de bolagen med högst 
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börsvärde. På så vis elimineras likviditetsproblematiken även med dessa viktningar. Valet av 

fundamentala aspekter gjordes alltså inte för att försöka optimera avkastningen med de 

alternativa viktningarna. De valdes för att de utnyttjar marknadens felprissättningar i ett kort 

perspektiv samtidigt som viktningen blir snarlik det börsvärdeviktade.  

De andra positiva aspekterna som Hsu (2004) menade att ett börsvärdeviktat index har är att 

de är helt passiva, samt återbalanserar sig automatiskt. Genom att vikta efter fundamentala 

aspekter blir inte förvaltningen helt passiv. Eftersom ett bolags fundamentala värden inte 

förändras exakt som aktiekursen, krävs omallokeringar inom indexet för att det ska vara 

korrekt viktat enligt strategin. Arnott, Hsu, & Moore (2005) begränsade denna aspekt genom 

att använda 5-års glidande medelvärden på de fundamentala värdena. På detta sätt ändrades 

inte bolagens värden på ett dramatiskt sätt från år till år och omallokeringarna minskade 

(Arnott, Hsu, & Moore, 2005).  

Resultatet för strategierna visade att alla SBS hade en högre riskjusterad avkastning än sitt 

jämförelseindex. Portföljerna skapade under de 42 åren som studien omfattade en 1,91 

procent högre avkastning i genomsnitt per år. Studier har senare gjorts på ett europeiskt index 

(Hemminki & Puttonen, 2007), globalt index (Chow, Hsu, Kalesnik, & Little, 2011) och ett 

brittiskt index (Balatti, Brooks, & Kappou, 2017) med liknande resultat. Detta trots att antalet 

bolag och tidshorisont varierat från 50 till 1000 bolag och 10 till 25 år.   

Faktorerna som gör att dessa SBS presterar bättre är, som tidigare nämnts, att övervärderade 

aktier får mindre vikt än vad de skulle få i ett index efter börsvärde (Arnott, Hsu, & Moore, 

2005). En annan faktor som spelar in är att mindre bolag får större vikt i indexet (Chow, Hsu, 

Kalesnik, & Little, 2011). Mindre bolag har historiskt visat sig ha en högre avkastning än 

större bolag. Viktningen har även visat sig ge en högre vikt till stabila bolag och lägre till 

förhoppningsbolag (Arnott, Hsu, & Moore, 2005). Forskning av Fama & French (1998) visar 

att denna typ av bolag har en högre avkastning, vilket även det bidrar till att SBS ger bättre 

avkastning. 

En av de snabbast växande delarna inom finansbranscherna, indexinvestering, är helt 

uppbyggd på att marknadsportföljen är mean variance-effektiv. Detta trots att det bevisats 

både teoretiskt och empiriskt att börsvärdeviktade index inte är det (Balatti, Brooks, & 

Kappou, 2017). Uppbyggnaden av index efter börsvärde har däremot en del positiva aspekter 

som gör att de fortfarande används som förvaltningsstrategi. Teoretiskt sett krävs aldrig mer 

en tanke på innehaven efter det initiala köpet, då innehavens vikt inom indexet balanserar sig 
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själv automatiskt då det regleras efter börsvärde (Balatti, Brooks, & Kappou, 2017). Då 

bolagen viktas efter börsvärde ger indexet en perfekt avbild av marknaden då värdet relativt 

sett är lika både på marknaden och i indexet (Balatti, Brooks, & Kappou, 2017). En annan 

egenskap som ger börsvärdeviktade index en fördel är att SBS kräver en omallokering efter 

ett förutbestämt intervall, vilket skapar transaktions- och förvaltningskostnader. Det gör att 

det är dyrare att förvalta en SBS-fond, vilket leder till dyrare kostnader (Balatti, Brooks, & 

Kappou, 2017).  

Smart beta index har byggts upp på flera olika sätt och har bevisats varje gång ha en bättre 

avkastning än det börsvärdeviktade indexet.  

 

2.2 Index 
I denna del presenteras de olika indexen upplägg, samt teorierna bakom och vad det är som 

gör att SBS tidigare har gett en högre avkastning. 

 

2.2.1 Börsvärdeviktat index 

Att vikta ett index efter börsvärde är vanligt inom passiva index. OMXS30, OMXSPI och 

S&P 500 är alla exempel på index som använder denna strategi. Strategin gör att ju högre 

relativt börsvärde ett bolag har, desto större vikt får det i indexet. Detta gör att stora bolag har 

störst påverkan på utvecklingen, medan små bolag har en mindre påverkan. Denna strategi har 

både sina för- och nackdelar. 

Fördelarna med indexet är att det inte krävs några transaktioner eftersom börsvärdet regleras 

automatiskt, därmed har bolagen alltid korrekt vikt (Balatti, Brooks, & Kappou, 2017). Denna 

egenskap har gjort att strategin är standard inom passiv förvaltning. Eftersom det inte 

förekommer några transaktions- eller förvaltningskostnader, kan fonder som följer dessa 

index ha en lägre avgift. En annan fördel med strategin är att den speglar hela marknadens 

börsförändringar. SIX Generalindex innehåller alla bolag på Stockholmsbörsen, samt viktar 

dem efter börsvärde. Detta gör att indexet helt speglar hur den svenska börsen går som helhet 

så att alla bolag har samma vikt som i verkligheten.  

Ur en avkastningssynpunkt är det dock inte optimalt att vikta ett index efter börsvärde 

(Arnott, Hsu, & Moore, 2005). CAPM menar att marknadsportföljen är mean variance-

effektiv, vilket leder till slutsatsen att en investerare inte kan prestera bättre än att investera i 

en marknadsportfölj (Sharpe, 1964). Men Arnott, Hsu, & Moore (2005) menar dock att ett 
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börsvärdeviktat index inte ger en mean variance-effektiv portfölj. Detta då det finns ett brus i 

marknaden som gör att man med hjälp av andra strategier kan få portföljsammansättningar 

som konstant ger en högre Sharpekvot.  

I denna studie kommer det börsvärdeviktade indexet OMXS30 att användas som 

jämförelseindex. OMXS30 innehåller de 30 mest omsatta bolagen på Stockholmsbörsen och 

står för cirka 60 procent av dess börsvärde (Börsdata, 2017). Det kan därför anses som relativt 

representativt för hela den svenska marknaden.  

Teorin som är det bakomliggande till att ett börsvärdeviktat index är suboptimalt är att 

bolagens värdering beror på ett antagande om framtida intäkter till bolaget. Antas bolaget gå 

bra och visa en tillväxt betalar marknaden en premie för detta. Flera studier har visat att 

tillväxt inom ett företag är något som är högt eftertraktat av investerare vilket i sin tur ger en 

högre avkastning (Davidsson, Steffens, & Fitzsimmons, 2009). När man viktar efter börsvärde 

drar man inte nytta av bolagets tillväxt till att skapa en högre avkastning. När bolaget är som 

högst värderat och marknaden redan har prisat in företaget framtida tillväxt, då ger 

börsvärdeindexet bolaget som störst vikt. Detta ger i stället negativ effekt på avkastning än 

om man skulle viktad efter andra parametrar.  

 

2.2.2 Fundamentalt index 

Arnott, Hsu, & Moore (2005) byggde i sin artikel ”Fundamental indexation” upp SBS som 

enbart tog hänsyn till fundamentala aspekter. De använde parametrar som bolags omsättning, 

antal anställda, rörelseresultat, utdelning samt tillgångar för att beräkna bolagens vikt, istället 

för det traditionella börsvärdet. Med dessa parametrar lyckades de skapa SBS som avkastade 

mer än jämförelseindex konsekvent i 42 år. Tesen som drevs var att även om marknaden på 

sikt är effektiv, finns det felvärderingar på kort sikt. Eftersom de fundamentala måtten inte tar 

hänsyn till en aktiekurs, blir inte felvärderade aktier upp- respektive nedvärderade i indexen. 

Tanken är att detta ska motverka en överexponering av övervärderade aktier samt behålla 

vikten av undervärderade. Det viktiga i urvalet av fundamentala faktorer att använda, är att de 

inte på något vis påverkas av bolagets aktiekurs.  

De fyra parametrar som Arnott, Hsu, & Moore (2005) använder, ger  dock en liknande 

viktning som en viktning efter börsvärde skulle ha gjort. Detta då de bolag som har högst 

värde i tillgångar, omsättning, rörelseresultat och utdelning även tenderar att vara de bolag 

som har högst börsvärde. Bolag som däremot har högt börsvärde som baseras på 
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förhoppningar om den framtida tillväxten kommer vara stor, tenderar att få betydligt mindre 

vikt genom de fundamentala strategierna (Arnott, Hsu, & Moore, 2005). Detta pekar på att en 

investeringsstrategi som fokuserar på stabila bolag med en lönsam verksamhet, presterar 

bättre än en strategi som fokuserar på förhoppningsbolag.  

Strategierna är dock mer krävande än viktning efter börsvärde, då det aktivt måste uppdateras 

med bolagens nya fundamentala värden. Därför kräver denna strategi en omviktning inom ett 

givet intervall vilket medför högre transaktionskostnader jämfört med en viktning efter 

börsvärde. Påverkan av detta är oklar då det som standard inom forskningsområdet inte tas 

hänsyn till transaktionskostnader (Arnott, Hsu, & Moore, 2005).  

Gemensamt för SBS som fokuserar på fundamentala aspekter är att de drar nytta av bolagens 

underliggande tillväxt. När ett bolag växer och får högre värden i sin balans- och 

resultaträkning, växer även bolagets vikt inom sitt SBS index. Tillväxt är eftertraktat och är 

ofta ett mål för ett företag, vilket även uppskattas av investerarna (Davidsson, Steffens, & 

Fitzsimmons, 2009). En akties avkastning är summan av vad bolaget ger i utdelning samt 

tillväxt i bolagets aktiekurs (Byström, 2014). Genom att vikta ett bolag efter fundamentala 

aspekter siktar man till att maximera exponering mot bolag som har möjligheter att ge mycket 

i utdelning samtidigt som den tar hänsyn till bolagets möjliga tillväxt. Enligt teorier som 

Effektiva marknader hypotesen går det inte att förutspå vilka aktier som kommer att prestera 

bäst i framtiden (Fama E. F, 1970). Det går därför inte att dra nytta av ett bolags historiska 

aktieutveckling för att skapa en högre avkastning som är bättre än index. Däremot går det att 

maximera möjligheterna till att ge aktieägarna en högre utdelning och därmed en högre 

totalavkastning.  

 

Genom att vikta ett index efter hur mycket bolagen ger i utdelning har man maximerat den 

ena aspekten i hur mycket en aktie ger i avkastning. Denna strategi har visat sig vara en av de 

SBS som i tidigare studier haft högst riskjusterad avkastning (Balatti, Brooks, & Kappou, 

2017). Bolag som ger en utdelning har visat sig ge en högre uppvärdering av aktien då det 

bidrar till en stabilitet som marknaden premierar (Da, Jagannathan, & Shen, 2014)  

 

Bolag som har en hög omsättning och en hög EBIT har även möjlighet att i framtiden ge en 

bra utdelning och därmed en hög avkastning. Detta är något som marknaden premierar då 

aktiekurserna baseras på framtida kassaflöden (Berk & DeMarzo, 2014). De tar dock även 

hänsyn till den andra aspekten som ger en akties avkastning, aktiens uppvärdering. Genom att 
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inte dela ut hela vinsten utan återinvestera den i verksamheten skapas möjligheter till högre 

framtida vinster och därmed utdelningar. På detta sätt stiger bolagets aktiekurs och 

investeraren får en bra avkastning på sin investering. En hög omsättning och EBIT påvisar 

även att det är en etablerad aktör inom sitt segment (Brush, Bromiley, & Hendrickx, 2000). 

SBS som fokuserar på lönsamma och stabila bolag har påvisat sig ha generat en god 

riskjusterad avkastning i tidigare studier (Balatti, Brooks, & Kappou, 2017).  

 

Det sista fundamentala indexet, Eget Kapital, utgår även det med samma princip. Ju högre 

eget kapital ett bolag har desto mer värde äger aktieägarna. Detta värde kan sedan omvandlas 

i rena kassaflöden som till exempel utdelning. Eget kapital ger även en stabilitet och en 

säkerhet till ägarna eftersom det är deras del av företaget som inte är finansierat med lån. 

Skulle bolaget likvideras är det egna kapitalet som är ägarnas. Med andra ord är det egna 

kapitalet, på pappret, det sanna värdet av ägarna andelar i bolaget. En viktning efter ett bolags 

sanna värde skapar på så vis en högre avkastning än att vikta efter börsvärde.  

 

Till skillnad emot det marknadsviktade indexet finns det en fördröjning av uppvärdering och 

nedvärdering av bolag i fundamentala index. Eftersom allokeringen enbart baseras på vad 

bolagen redan har åstadkommit och inte på förväntad tillväxt, blir indexet inte överexponerat 

emot instabila och godtyckliga förväntningar. Samtidigt premieras tillväxt inom indexet när 

den väl har inträffat. Ett bolag som uppvisar ökad omsättning, rörelseresultat, utdelning och 

eget kapital får även gradvis större vikt i vartdera indexet.  

 

Tidigare studier har även använt parametrar som antal anställda samt lägst standardavvikelse 

för att vikta indexen (Arnott, Hsu, & Moore, 2005; Chow, Hsu, Kalesnik, & Little, 2011). 

Dessa har valts bort eftersom antal anställda i ett bolag i sig inte har något fundamentalt värde 

som skapar avkastning för aktieägarna. Det finns inget fundamentalt som påvisar att ett bolag 

med 100 000 anställda skulle ge en högre utdelning eller en högre aktiekurs, än ett bolag med 

1000 anställda. En viktning efter bolag med lägst standardavvikelse kommer inte heller 

användas, eftersom den beräknas på historiska aktiekurser. En anledning till att SBS presterar 

bättre är att de helt bortser från aktiekurser (Balatti, Brooks, & Kappou, 2017).  

	

I stället för EBIT som resultatmått kan man även välja mått som bolagets bokförda vinst. 

Även det går att använda för en viktning i en SBS, men de valdes i slutändan bort. Detta då 

EBIT är ett resultatmått som beskriver bolags intjäning av dess kärnverksamhet och inte tar 
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hänsyn till skatter och finansieringslösningar (LI, 2016). Om man använt bolagets vinst hade 

mycket av det bokföringstekniska haft en påverkan på bolagets vikt, istället för det som avser 

kärnverksamheten.  

 

I kategorin tillgångar används i denna studie Eget kapital som SBS. Ett alternativ till detta 

skulle kunna vara att vikta efter bolagets totala tillgångar. Detta valdes dock bort eftersom 

denna strategi skulle ge högre vikt åt högt skuldsatta bolag. Skulder i ett bolags balansräkning 

är inte ägarnas pengar och kan därmed inte direkt försättas i ett kassaflöde till ägarna. En hög 

skuldsättning bidrar dock till en hävstång i bolagets avkastning och därmed kassaflöde. Men 

eftersom detta är fallet i både upp- och nedgång ger det även en högre risk.  

 

2.2.3 Likaviktat 

Likaviktat, hädanefter bara LV, är en enkel form av SBS och som inte kräver någon 

förkunskap om aktier eller företag. Strategin innebär att samtliga bolag i en portfölj tilldelas 

samma vikt, vilket gör att avkastning blir samma som genomsnittsavkastningen av 

tillgångarna. Strategin stöds av de mest grundläggande teorierna inom ekonomi, nämligen 

Famas (1965) effektiva marknadshypotes och Malkiels (1973) Random walk theory. 

Teorierna menar att marknader är effektiva och att aktier är korrekt prissatta efter den 

information som finns tillgänglig. Det måste därför tillkomma ny information för att kursena 

ska röra på sig. Eftersom det inte går att förutspå framtida händelser, kan man inte heller 

förutspå vilka aktier som kommer att generera en hög avkastning. Att vikta alla aktier lika 

borde enligt detta synsätt vara den mest rationella strategin.  

Strategin har dock fått en del kritik då gränserna blir mer distinkta jämfört med det 

traditionella viktningen efter börsvärde. I breda index som till exempel S&P 500, som 

innehåller de 500 största aktierna i USA, får de största och de minsta bolagen samma 

betydelse för utvecklingen. Samtidigt får det 501:a bolaget ingen betydelse alls, vilket anses 

vara missvisande (Balatti, Brooks, & Kappou, 2017). 

En annan negativ aspekt är att strategin kräver omviktningar för att behålla LV. Detta kan 

göras per månad, kvartal, år eller vilket intervall som anses rimligt. Ju oftare omviktning görs, 

ju fler transaktioner och dyrare förvaltningskostnad. Inom forskningen som gjorts har det 

använts en årlig omviktning, för att hålla nere transaktionerna. En högre frekvens på 

omviktningen har även studerats, men det har inte påvisats en högre avkastning (Arnott, Hsu, 

& Moore, 2005; Balatti, Brooks, & Kappou, 2017; Chow, Hsu, Kalesnik, & Little, 2011).  
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Trots kritiken har strategin används flitigt och framgångsrikt inom forskning om SBS. 

Generellt har en högre avkastning skapats till en högre risk, dock med en högre riskjusterad 

avkastning (Arnott, Hsu, & Moore, 2005). Anledningen till detta ges av den högre 

exponeringen emot små bolag som historiskt visat sig ha en högre avkastning samt risk 

(Chow, Hsu, Kalesnik, & Little, 2011).  

2.2.4 Lönsamhetsindex 

Då tidigare studier påvisat att bolag med bra lönsamhet presterar bättre och fått större vikt i 

fundamentala index, ska ett lönsamhetsindex tas fram. Clubb & Naffi (2007) menar att ett 

bolags interna lönsamhet och dess avkastning på det egna kapitalet i hög grad påverkar hur 

hög avkastning ett bolag har på börsen. Ju högre intern avkastning ett bolag har, ju mer 

tenderar de att avkasta. Att vikta ett index efter denna fundamentala aspekt bör därmed skapa 

en högre avkastning än både det suboptimala börsvärdet, samt de övriga fundamentala 

indexen. Denna typ av indexviktning ska därför mer än tidigare sikta till att skapa en hög 

avkastning, snarare än att bara efterlikna en börsvärdesviktning och utnyttja dess 

begränsningar. Om ett bolags avkastning på börsen har en hög positiv korrelation med hur 

hög avkastning det har på det egna kapitalet, bör en viktning efter intern lönsamhet skapa 

högre avkastning.  

Hou, Xue, & Zhang (2015) skapade i sin forskning olika portföljer baserade på gemensamma 

egenskaper mellan företag. Den portfölj som påvisade den högsta avkastningen för dem var 

portföljen som sorterade fram bolag med hög avkastning på det egna kapitalet. En slutsats av 

det kan vara att en historiskt hög avkastning på det egna kapitalet gav en högre avkastning 

under nästkommande perioder. Hou, Xue, & Zhangs (2015) portföljer använde inte 

strategierna för att vikta bolagen, utan enbart för att välja ut dem. Novy-Marx (2013) visade i 

en liknande studie som Hou, Xue, & Zhangs (2015) att bolags bruttoavkastning på det egna 

kapitalet var huvudförklaringen till en högre avkastning på börsen. Detta då det enbart tar 

hänsyn till bolagets intjäningsförmåga på ägarnas kapital och inte tar hänsyn till faktorer som 

skulder. I denna studie kommer därför ett lönsamhetsindexet som mäter bruttoavkastning på 

det egna kapitalet att användas, EBIT/EK.  

Det går även att hänvisa till att bolag som skapar en hög avkastning på sitt insatta kapital 

kommer ha möjligheter att ge ett större kassaflöde till ägarna. Detta kassaflöde kan sedan ge 

avkastning till ägarna antingen genom att delas ut som utdelning alternativt återinvesteras i 

verksamheten och därmed ge möjligheter till än större kassaflöden framöver.  
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Lönsamhet är, tillskillnad från de tidigare fundamentala aspekterna, inte absolut utan relativ. 

Tidigare forskning har inte använt relativa mått som en SBS vilket gör att denna studie 

kommer utforska en ny kategori inom området. Ett relativt mått som lönsamhet tenderar att 

vara mer likafördelat mellan bolag, jämfört med absoluta mått som omsättning, vinst eller 

börsvärde. Det gör att fördelningen inom indexet blir betydligt jämnare, vilket viktar upp de 

mindre bolagen. På detta sätt kan även indexet utnyttja att mindre bolag tenderar skapa en 

högre avkastning än stora (Chow, Hsu, Kalesnik, & Littles, 2011). Chow, Hsu, Kalesnik, & 

Littles (2011) menar att en uppviktning av mindre bolag bidrar till att SBS har en högre 

avkastning generellt. Denna strategi kan ge mindre bolag en större vikt och borde således 

generera en högre avkastning.  

Genom att frångå en viktning efter faktorer som har hög korrelation med börsvärdet förloras 

dock de positiva egenskaperna som ett börsvärdeviktat index har. Precis som tidigare 

fundamentala SBS krävs en aktiv del för att beräkna vikterna inom indexet. Det krävs även en 

omallokering av tillgångarna för att vikterna ska hållas korrekta. Detta leder till både 

tidskostnader samt transaktionskostnader. Detta är faktorer som inte kommer påverka utfallet 

av studien, men som kan bli ett faktor att ta hänsyn till för en investerare.  

 

 

2.3 Effektiva marknader hypotesen 
Teorin om effektiva marknader är en av de mest omskrivna och diskuterade teorierna inom 

finansiell ekonomi. Grundtanken bakom teorin är att aktier alltid är värderade helt korrekt 

givet den informationen som finns tillgänglig för marknaden (Fama, 1965). För att kurserna 

ska ändras krävs därför att ny information tillkommer, information som inte går att förutspå 

(Malkiel, 1973). Det bästa en investerare kan göra är därför att investera i en marknadsportfölj 

och följa ett index. Teorin går emot tidigare teorier som menar att en akties prishistorik 

innehåller värdefull information som ger investerare en insikt i hur aktiepriset kommer att 

förändras i framtiden (Rhea, 1932). Teorin, som kallas the dow theory, menar att marknaden 

har underliggande trender som går att utnyttja som investerare. Detta motsäger Fama (1965), 

då marknaden anses justera priser omedelbart när ny information tillkommer.  

Antagandena som görs är att alla ska ha fri tillgång till samma information samtidigt, samt att 

det inte finns några transaktionskostnader (Fama E. F, 1965). Dessa begränsningar gör att 

teorin inte helt går att applicera i verkligheten, då det finns transaktionskostander i form av 
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courtage som skapar en begränsad fri handel. Det har även dokumenterats att insiders i företag 

har ett informationsövertag på marknaden och därmed presterar bättre på sina investeringar 

(Lorie & Niederhoffer, 1968). 

En annat antagande i teorin är att den förutsätter att investerare är rationella och 

vinstmaximerande. Det råder dock delade meningar om huruvida investerare verkligen är 

rationella vinstmaximerare (Kahneman, 2011). Kahneman (2011) menar att människor är 

riskaverta och därför inte agerar enligt ett rationellt mönster. De tenderar istället att 

överreagera på alla typer av nyheter. Detta gör att marknaderna inte är effektiva på kort sikt 

då det uppstår ett brus (Arnott, Hsu, & Moore, 2005). På längre sikt förblir marknaderna 

däremot effektiva och priserna justeras till sitt fundamentala värde. Detta faktum utnyttjar 

SBS, då de inte påverkas av överreaktionerna i lika stor utsträckning som de börsvärdeviktade 

indexen. 

Givet att teorin stämmer är det inte möjligt för en investerare att få bättre avkastning över tid 

än marknaden. Marknaderna ses som effektiva, vilket talar för att man som investerare bör 

investera i ett marknadsindex. Däremot stödjer inte Famas (1998) teori en viktning av 

marknaden efter börsvärde. Detta då det skulle förutsätta att de bolag med högst börsvärde har 

högst förväntat avkastning. Enligt teorin kan det sägas att en optimal portfölj istället bör vara 

en likaviktad portfölj då ingen enskild aktie anses ha en högre förväntad avkastning. 

 

2.4 Mean variance 
Dagens teorier om portföljuppbyggnad härstammar från Markowitz (1952) artikel ”Portfolio 

Selection”. I arktikeln presenterar han sin teori om hur en investerare kan maximera sin 

avkastning på en portfölj, till så låg risk som möjligt. Teorin har fått stort genomslag inom 

finansvärlden och vann 1990 Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred 

Nobels minne (Kungliga vetenskapsakademin, 2017). 

Teorin bygger på att en investerare kan, genom att kombinera flera tillgångar i en portfölj, få 

samma förväntade avkastning till en lägre risk, givet att tillgångarna inte är har en perfekt 

positiv korrelation. I en matris med avkastning samt risk på y- respektive x-axeln bildas en 

halvcirkel med de optimala portföljerna. Den punkt som placeras längst till vänster i matrisen 

kallas MVP och är den portfölj med högst avkastning till lägst risk. Fortsättningen på övre 

delen av halvcirkeln kallas effektiva fronten och innehåller portföljer med högre risk, men 

också med högre avkastning. Givet att investerare är rationella vinstmaximerare bör alla 
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sträva efter att investera längs den effektiva fronten. En placering i undre halvcirkeln ger 

sämre avkastning till samma risk som portföljerna längst den övre halvcirkeln. Avkastning 

vägs hela tiden mot vilken risk som tas (Markowitz, 1952). Den effektiva fronten illustreras i 

figur 1. 

 

	

Figur 1 Effektiva fronten 

(Hämtad från: Finance Train, 2017) 

 

Som en vidareutveckling på Markowitz (1952) teorier skapades Capital Asset Pricing Model 

(Sharpe, 1964). Capital Asset Pricing Model, hädanefter benämnt som CAPM, är en 

prissättningsmodell som förklarar sambandet mellan en tillgångs förväntade avkastning i 

förhållande till dess risk. CAPM menar att marknadsportföljen är mean variance-effektiv, 

vilket betyder att portföljen har högst avkastning till given risk. Det leder till slutsatsen att för 

att få en högre avkastning måste en investerare även ta en högre risk.  

För att mäta den riskjusterade avkastningen används sharpekvoten som mäter den historiska 

avkastningen dividerat med volatiliteten i tillgången (Sharpe, 1966; Sharpe, 1994). En hög 

sharpekvot visar att avkastningen skapats till låg risk, vilket är önskvärt för en investerare. I 

mean variance-teorin används sharpekvoten för att jämföra portföljen och för att beräkna den 

optimala portföljen. I denna studie kommer Sharpekvoten användas för att se om SBS kan 

skapa en högre riskjusterad avkastning än sitt jämförelseindex.  
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2.5 Hypotes 
Flera etablerade teorier menar att marknadsportföljen är en effektiv portfölj, vilket leder till 

slutsatsen att en investerare bör placera sina pengar i ett marknadsindex. Studier av SBS har 

dock påvisat att SBS genererar en högre riskjusterad avkastning än börsvärdeviktade index, 

dock med varierande resultat (Arnott, Hsu, & Moore, 2005; Hemminki & Puttonen, 2007; 

Balatti, Brooks, & Kappou, 2017). Med dessa studier som grund har följande hypotes 

formulerats: 

 

H1: Smart beta strategier skapar en högre riskjusterad avkastning än OMXS30. 
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3. Metod 
I denna del redogörs för studiens metod. Först presenteras den teoretiska metoden, följt av 

empirisk metod, indexuppbyggnad och slutligen analysmetoder. Uppdelningen görs för att 

skapa en tydlig distinktion mellan delarna. Den teoretiska metoden presenterar 

forskningsstrategin för studien och den empiriska metoden förklarar hur studien ska 

genomföras. Indexuppbyggnaden beskriver hur indexen har konstruerats och vilka antaganden 

som har gjorts. Slutligen beskrivs analysmetoden som visar hur utfallet ska analyseras.    

 

3.1 Teoretisk metod 
I detta avsnitt presenteras studiens forskningsfilosofi, forskningsansats, forskningsmetod och 

slutligen källkritik och objektivitet. En kortare beskrivning görs av de olika alternativen inom 

kategorierna, samt vilket som ligger till grund för studien. 

3.1.1 Forskningsfilosofi 

Det finns ett antagande om hur en vetenskaplig studie ska genomföras och att det endast finns 

ett sätt att skapa kunskap på. Så är inte fallet, utan det finns flera sätt att positionera 

kunskapsteorin (Bryman & Bell, 2015). Denna studie har en positivistisk forskningsfilosofi, 

där naturvetenskapliga metoder tillämpas på den sociala verkligheten. Tidigare studier och 

teorier ligger som grund för denna studie, vilket är en utgångspunkt för positivism. Syftet med 

teori är att skapa hypoteser som kan testas och förklaras med tidigare vetenskap (Bryman & 

Bell, 2015).  Det är Arnott, Hsu, & Moores (2005) studier som är utgångspunkt för denna 

studie, men även vedertagna finansteorier som effektiva marknader hypotesen och mean 

variance används för att argumentera för studien. Några egenskaper inom positivism är att det 

enbart är fenomen som kan observeras med sinnena som ska anses vara riktig kunskap. Syftet 

med teori är att skapa hypoteser som kan testas och förklaras med tidigare vetenskap (Bryman 

& Bell, 2015). Studien analyserar och följer utvecklingen av diverse SBS och OMXS30, 

vilket således kan anses vara fakta enligt tidigare resonemang.  Vidare kräver filosofin att 

forskarna är objektiva i sin studie och infallsvinkeln är att det som observeras är oberoende av 

forskarna (Denscombe, 2016). Objektiviteten kan ifrågasättas i denna studie, men det 

behandlas i ett senare stycke.  

Interpretivism är en annan forskningsfilosofi som kan anses vara motsatsen till positivism 

(Bryman & Bell, 2015). Interpretivism menar att den sociala verkligheten är fundamentalt 

annorlunda från den naturvetenskapliga, vilket kräver ett annat vetenskapligt tillvägagångsätt 
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(Bryman & Bell, 2015). Vidare säger filosofin att forskare inte kan vara objektiva i sina 

studier eftersom de befinner sig i den sociala verklighet som de studerar. Den 

interpretivistiska filosofin säger även att forskarens roll är att tolka sociala fenomen, till 

skillnad från att presentera fakta (Denscombe, 2016). Eftersom studien är kvantitativ med 

empiri som har inhämtats från etablerade källor, kan utfallet av studien anses vara fakta och 

inte en tolkning av ett fenomen. 

 

3.1.2 Forskningsansats 

Det finns olika sätt att strukturera upplägget på studien, vilken del som ska ligga till grund för 

teorin och hypotesen. Tidigare studier och teorier kan vara det som är grunden för studien, 

eller något som växer fram med empirin (Bryman & Bell, 2015). Nedan presenteras olika 

forskningsansatser, samt vilket som utgör grunden för denna studie. 

En deduktiv forskningsansats innebär att teorin och hypotesen utvecklas först, för att sedan 

testas i empirin. Forskare som bedriver en deduktiv studie bygger upp studien efter vad som 

redan är känt inom området. Utifrån tidigare vetenskap skapas en hypotes som sedan görs 

möjlig att analysera empiriskt. Därför blir det viktigt att specificera hur empirin kan insamlas 

för att testa hypotesen (Bryman & Bell, 2015). En deduktiv ansats är ofta associerad med en 

kvantitativ studie. Bryman & Bell (2015) skriver att en deduktiv studie troligtvis kommer att 

ha inslag av induktiv forskningsansats, då forskare tenderar att utvärdera och ändra teorin 

efter datainsamlingen. Forskningen som genomförs i denna studie bygger på tidigare studier 

och upptäckter av Arnott, Hsu, & Moore (2005). Denna studie har därav liknande inslag och 

en hypotes som ligger i linje med fynden som tidigare studier har påvisat. Det finns ett 

naturligt kvantitativt tillvägagångsättet för att testa hypotesen, då det krävs insamling av 

bolagsdata och aktiehistorik som senare analyseras.  

Motsatsen till deduktiv ansats är induktiv. Induktiv innebär att studien får sin grund i empirin 

och utifrån det skapas teorin och hypotesen (Bryman & Bell, 2015). Det används framförallt 

vid en kvalitativ studie, då empirin består av intervjuer och observationer (Denscombe, 2016). 

Om utgångspunkten för studien hade varit att finna en optimal SBS, hade en induktiv 

forskningsansats varit en möjlighet. Då hade arbetssättet utgått från att i empirin finna den 

parametern som uppvisar goda resultat och därefter får den utgöra grunden för teorin och 

hypotesen. Några menar att det inte finns någon tydlig skiljelinje mellan deduktiv och 

induktiv ansats, då studier tenderar att skifta ansats under studiens gång (Bryman & Bell, 
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2015). En kombination av deduktiv och induktiv ansats har växt fram och kallas för abduktiv. 

En abduktiv ansats innebär att fokus kontinuerligt skiftar mellan teori och empiri (Bryman & 

Bell, 2015).  

3.1.3 Forskningsmetod 

Valet av forskningsmetod styrs av vilket forskningsarbete som genomförs. Det finns i 

huvudsak två typer, kvantitativ eller kvalitativ (Bryman & Bell, 2015). Enligt Denscombe 

(2016) är en tydlig definition av kvantitativ metod att det används för att mäta data, vilket 

ligger i linje med denna studie då fokus är på att mäta och analysera aktiehistorik och 

bolagsdata. Kvantitativ metod kan anses vara mer konkret jämfört med kvalitativ metod som 

kan upplevas mer abstrakt. Fokus läggs på att testa studiens teorier och hypoteser, vilket kan 

kopplas till den deduktiva ansatsen. Slutligen dras generella slutsatser utifrån datainsamling 

och testas statistiskt (Bryman & Bell, 2015). Hypotesprövning genomförs i studien för att 

kontrollera om resultaten kan säkerställas statistiskt, men det kan vara svårt att dra en generell 

slutsats från studien. Eftersom forskningen genomförs på ett index som är begränsad 

geografiskt, tidsmässigt och storleksmässigt, kan utfallet bli annorlunda vid andra 

förutsättningar. Denna studie bidrar dock för att stärka argumenten för att kunna dra en 

generell slutsats, i kombination med andra studier inom området.  

En kvalitativ metod är motsatsen till kvantitativ. Insamling av data består ofta av intervjuer 

och observationer, vilket medför att det är mer utav en språklig insamling än en numerisk 

(Ahrne & Svensson, 2015). Metoden används för att utforska områden och används för att 

skapa hypoteser och få en djupare förståelse av fenomenet. Studien blir oftast mer omfattande 

och svårare att analysera, på grund av hur datainsamlingen sker (Bryman & Bell, 2015).  

Forskningsansatsen och forskningsfilosofin utgör grunden för val av forskningsmetod (Lind, 

2014). Eftersom denna studie har en deduktiv ansats och en positivistisk filosofi blir det 

naturliga valet en kvantitativ forskningsmetod (Bryman & Bell, 2015). 

 

3.1.4 Källkritik och objektivitet 

Det empiriska underlag som har använts i studien utgörs av primärdata. Primärdata 

kännetecknas av att det är ny information som är insamlad för att användas till den aktuella 

studien (Bryman & Bell, 2015). Empiriska data till denna studie har i huvudsak inhämtats från 

två databaser, ”SIX Edge” och ”Börsdata”. Kursavslut har hämtats från ”SIX Edge” och 

historiska fundamentala faktorer från ”Börsdata”. Viss data har även hämtats från bolagens 
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egna årsredovisningar, vilket även de anses vara tillförlitliga källor. Ett flertal vetenskapligt 

granskade artiklar samt facklitteratur har använts som källor i studien. De vetenskapligt 

granskade artiklarna har hittats genom databaserna ”HKR Summon” samt genom ”Google 

Scholar”. För att fastställa kvalitén i rapporterna har ”Association of Business Schools” 

(ABS) ranking använts, vilket höjer tillförlitligheten på källorna. 

Studien ska vara objektiv i sin utformning (Bryman & Bell, 2015). Objektiviteten kan dock 

ifrågasättas utifrån konstruktionen av SBS, då kurshistorik för bolagen är känd. Valet av SBS 

kan ha påverkats av att författarna redan vet utvecklingen av specifika aktier, vilket kan göra 

att vissa strategier väljs bort då den involverar en specifik aktie. Tydliga ramar för val av SBS 

har satts innan analysen har påbörjats, vilket borde göra studien objektiv.  

3.2 Empirisk metod 
I detta avsnitt presenteras studiens tidshorisont, urval, validitet, reliabilitet, generaliserbarhet 

och slutligen avgränsningar. Denna del beskriver de yttre ramarna för studien och behandlar 

den övergripande empiriska metoden. 	

3.2.1 Tidshorisont 

Bryman & Bell (2015) skriver att antalet observationer har betydelse för studien och att ett 

större antal är bättre. Dock behöver forskare beakta vilka resurser som finns för att genomföra 

studien (Denscombe, 2016). Denna studie sker med historiska data för åren 2002 till 2016, 

dock är tidsperioden för studiens SBS mellan år 2007 till 2016. Antalet observationer under 

denna tidsperiod blir således 2512 dagsavslut och 120 månadsavslut per index. Arnott, Hsu, & 

Moores (2005) tidsperiod var mellan år 1962 till 2003, vilket genererade 504 observationer då 

endast månadsavslut användes. Dagsavslut användes vid beräkningen av risk och 

effektivitetsmått för att ge ett mer precist utfall än vid månadsavslut. För att kunna göra en 

rättvis jämförelse med andra studier inom området, användes månadsavslut vid 

hypotesprövningen. Eftersom denna studie även beaktar dagsavslut, valdes en kortare 

tidsperiod än Arnott, Hsu, & Moores (2005) studie. Dock har tio år använts i en annan 

liknande studie som utfördes av Hemminki & Puttonen (2007). 

Under perioden mellan år 2007 till 2016 har det varit stora upp- och nedgångar på börsen, 

vilket ger ett bra underlag för att kontrollera alternativa index. Valet av tidsperiod innefattar 

en omfattande finanskris som var mellan 2007 till 2008, något som kan ge missvisande effekt 

på enskilda sektorer inom SBS (De Haas & Van Lelyveld, 2014).  
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3.2.2 Urval 

Denscombe (2016) skriver att det finns två vägar att gå för att bestämma ett urval. Ett 

representativt urval förknippas med en större undersökning och användning av kvantitativa 

data. Vidare ska representativt urval inkludera alla relevanta faktorer och variabler, samt 

stämma överens med proportionerna i hela populationen. Explorativt urval förknippas ofta 

med kvalitativ data och används ofta i småskalig forskning. Det används för att identifiera 

relativt outforskade ämnen och behöver inte vara ett exakt tvärsnitt av populationen 

(Denscombe, 2016).  Denna studies urval kännetecknas av ett representativt urval då den 

använder en stor mängd kvantitiv data. 

Valet av index att studera bestämdes till viss del utifrån den geografiska aspekten. Då svenska 

börsen inte är utforskad sedan tidigare var den intressant att analysera. Den svenska börsen är 

mindre än tidigare börser som forskning behandlat (Arnott, Hsu, & Moore, 2005; Balatti, 

Brooks, & Kappou, 2017; Chow, Hsu, Kalesnik, & Little, 2011). Den svenska börsen 

särpräglas av ett banktungt index (Cervenka, 2017), vilket gör det intressant att studera. Valet 

av OMXS30 gjordes då tidigare forskning inte behandlat index med så få bolag. Tidigare har 

teorierna bevisats ner till 50 bolag, vilket gör det intressant att testa med färre (Hemminki & 

Puttonen, 2007). Genom att använda OMXS30, ett index med likvida aktier, begränsas även 

de likviditetsproblem som har identifierats i tidigare studier (Arnott, Hsu, & Moore, 2005). 

3.2.3 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Validitet grundar sig i huruvida studien verkligen mäter lämplig data för studiens forskning 

(Denscombe, 2016; Bryman & Bell, 2015). Ett problem för denna studie kan vara att valda 

index inte är representativa för SBS. Det finns flera sätt att konstruera SBS och studien 

behandlar endast några. Studien utgår till stor del från tidigare forskning på området av 

Arnott, Hsu, & Moore (2005) och flera av SBS är tagna från dem. Validitet i data är även 

något som behöver beaktas (Denscombe, 2016). Det används stora mängder data i studien, 

vilket gör att det kan uppstå fel vid inhämtning eller inmatning. För att undvika den typen av 

fel krävs det att materialet kontrolleras kontinuerligt (Denscombe, 2016).  

Reliabilitet inom forskning handlar om resultaten från forskningen är konsekventa eller inte 

(Denscombe, 2016). Det är önskvärt att resultaten är stabila och att utfallet blir liknande 

oberoende när det genomförs (Bryman & Bell, 2015). Då forskningen genomförs på 

finansmarknader som är volatila, kan reliabiliteten ifrågasättas. Enskilda år kan ge olika och 

missvisande resultat, vilket gör att studien genomförs på en längre tidshorisont, vilket styrker 

reliabiliteten för studien. 
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Generaliserbarhet handlar om möjligheten att använda forskningsresultaten på andra delar 

inom området (Denscombe, 2016). Ett vanligt problem för en kvantitativ studie är att kunna 

dra generella slutsatser från resultatet, då studien genomförs inom ett specifikt område 

(Bryman & Bell, 2015). Denna studie genomförs på en relativt liten börs och urvalet är 

begränsat till 30 bolag. Dock har liknande studier genomförts på andra börser och med andra 

innehav, vilket styrker generaliserbarheten.  

3.2.4 Avgränsning 

Vostok Nafta var en aktie som ingick i OMSX30 fram tills mitten av 2007, för att senare 

splittras i juli 2007 (Vostok New Ventures Ltd, 2007). Efter uppstyckningen av bolaget utgick 

aktien från OMXS30. Under insamlingen av data hittades ingen kurshistorik för Vostok 

Naftas ursprungsaktie, vilket innebär att aktien inte används i studiens SBS. Vostok Naftas 

betydelse i OMXS30 var dock begränsad, dels i tid och vikt, så resultatet av att förbise aktien 

bör bli begränsat.  

Vid omviktning i indexen bortser studien från de transaktionskostnader som kan uppstå, vilket 

är i linje med tidigare forskning inom området (Arnott, Hsu, & Moore, 2005). Inte heller 

OMXS30 tar hänsyn till några transaktionskostnader, vilket gör att jämförelsen blir rättvis. 

Till skillnad från OMXS30 kräver SBS fler omviktningar, vilket denna studie således inte 

kommer att ta hänsyn till. Till skillnad från tidigare studier inom SBS så tar inte denna studie 

hänsyn till utdelningar från bolagen. Eftersom OMXS30 inte räknar med utdelningar blir 

jämförelsen inom studien rättvis. Då alla index innehåller samma bolag, bör påverkan av detta 

vara begränsad. 

3.3 Indexuppbyggnad 
Tidigare avsnitt har beskrivit SBS teoretiska och empiriska metoder. I denna del beskrivs SBS 

mer djupgående i utformningen. Inledningsvis presenteras urvalet och kriterierna för 

skapandet av indexen. Senare redogörs antaganden för vissa osäkra variabler, följt av 

komplikationerna vid dubbelnoterade bolag. Slutligen presenteras studiens lönsamhetsindex, 

samt hur samtliga SBS är uppbyggda.    

3.3.1 Urval 

De SBS som konstruerats består av samma bolag som ingick i OMXS30 vid varje givet år, 

med undantag för Vostok Nafta enligt avgränsningen i studien. Detta urval har gjorts för att 

på ett rättvist sätt kunna jämföra SBS med OMXS30. Eftersom samtliga index är uppbyggda 

med samma bolag, är viktningen den enda faktorn som ändras, vilket skapar bra validitet för 
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resultatet av studien. I tidigare forskning har bolagsurvalet gjorts helt fritt, vilket gör att flera 

faktorer kan ligga bakom skillnaderna i avkastning (Arnott, Hsu, & Moore, 2005; Chow, Hsu, 

Kalesnik, & Little, 2011).  

Valet av SBS har gjorts med utgångspunkt från Arnott, Hsu, & Moores (2005) forskning inom 

området. Till skillnad från den studien ska inte försäljning och antal anställda att användas 

som SBS. Försäljning exkluderas eftersom den antar liknande värden som omsättning och 

därför inte tillför något nytt. Antal anställda väljs bort eftersom det är svårtillgängliga data att 

inhämta och inte finns tillgänglig i den databasen som ska användas. Utöver Arnott, Hsu, & 

Moores (2005) SBS, ska även en lönsamhetsstrategi användas. Genom urvalet av dessa sju 

SBS täcks flertal aspekter av bolagen, vilket ger en helhetsbild av SBS.  

• Eget kapital visar hur mycket kapital ägarna har i bolaget. Detta index premierar bolag 

med en stor balansomslutning, samt en låg skuldsättningsgrad. 

• Omsättningsindexet premierar företagens försäljning och missgynnar därmed bolag 

vars värderingar bygger på framtida eventuell försäljning 

• Rörelseresultatindex liknar omsättningsindex, men här beaktas även kostnaderna i 

bolaget. Det premierar således bolag med hög omsättning och låga kostnader. 

• Utdelningsindexet premierar bolag med stor utdelning, vilket innebär stabila vinster 

där det inte krävs stora investeringar i verksamheten. 

• Det kombinerade indexet är en kombination av eget kapital, omsättning, 

rörelseresultat och utdelning.  

• LV ger alla bolag lika vikt och premierar därmed de bolag som annars har en lägre 

vikt än 3,33 procent.  

• Lönsamhetsindexet premierar bolag som har en hög avkastning på det investerade 

kapitalet.  

3.3.2 Antaganden 

De fundamentala värdena är baserade på ett femårsgenomsnitt på varje enskilt bolag. Detta 

har gjorts i likhet med Arnott, Hsu, & Moores (2005) studier. Att använda ett 

femårsgenomsnitt ger indexet ett stabilare utfall, där enskilda år inte påverkar viktningen i 

lika hög grad. Detta är gjort för att fundamentala värden som utdelning och rörelseresultat kan 

skilja sig stort från år till år, på grund av engångsfaktorer. En inställd utdelning ett år hade helt 

tagit bort bolaget ur indexet, trots att bolaget historiskt har delat ut stora summor. En annan 
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anledning är för att skapa en stabilitet i indexen och på så vis förhindra stora 

transaktionskostnader.  

I de bolag som redovisar i annan valuta än SEK har en konvertering gjorts efter den aktuella 

valutakursen vid årsredovisningens slutdatum. Detta har blivit aktuellt för bolagen Nokia, 

Stora Enso och Nordea som redovisar i EUR, samt ABB, AstraZeneca och Autoliv som 

redovisar i USD. Växlingen anses inte påverka studien på något sätt.  

Eftersom OMXS30 gör en avstämning vid varje halv- och helårsskifte där innehaven ses över 

kommer även denna studie göra avstämning och omviktning vid dessa tidpunkter. När 

OMXS30 byter innehav gör även SBS det. Detta så att vid varje given tidpunkt innehåller 

SBS samma bolag som OMXS30. Vid varje omviktning används de senaste 

årsredovisningarna för att beräkna vikterna till SBS. Detta gör att det förekommer ett glapp 

mellan att informationen finns tillgänglig och att omviktningen sker.  

Flera av de SBS faktorer kan anta negativa världen. Användandet av ett femårsgenomsnitt 

reducerar förekomsten av negativa siffror, dock inte helt. Eftersom indexet inte får använda 

sig av blankning har dessa bolag därför antagit den lägsta möjliga vikten. De får med andra 

ord vikten noll procent vid ett negativt värde och ingår därmed inte i indexet det halvåret. 

Även i de fall där värdet noll förekommer så utesluts bolaget från indexet. Detta förekommer 

framförallt för Utdelningsstrategin, men även för Omsättning. 

Många av bolagen lämnar årligen en utdelning till sina aktieägare. Eftersom det valda 

jämförelseindexet inte räknar med utdelningar bortser även denna studie från dessa. Eftersom 

samma bolag ingår i indexen antas det att avkastningen på utdelningar är likartad för 

jämförelseindexet och de framtagna indexen. Detta antagande kan vara missvisande då SBS 

premierar stora vinstdrivande bolag. Framförallt i Utdelningsindexet skulle avkastningen på 

utdelningar varit större då det inte inkluderar bolag som inte delar ut. Vi frånser dock denna 

aspekt helt ifrån studien.  

3.3.3 Dubbelnoterade bolag 

Av de största svenska bolagen är flera noterade i flera länder (Nasdaq, 2016). I OMXS30 tas 

enbart hänsyn till den storlek av börsvärdet som är noterat på Nasdaq Stockholm. Den 

utesluter därmed delar av företag som även handlas i andra länder. Detta är något som 

påverkar viktningen i hög grad. För att denna studie ska bygga på samma grundprinciper som 

OMXS30 och enbart skilja på själva viktningen av bolagen, har samma sätt använts i denna 

studie. Finns enbart 10 procent av ett bolags aktier på Stockholmsbörsen, används bara 10 
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procent av bolagets fundamentala värden i beräkningen i SBS. Detta för att kunna göra en så 

bra jämförelse som möjligt med OMXS30. De bolag som detta berör är ABB, AstraZeneca, 

Autoliv, Nordea, Nokia, SSAB, Ericsson samt Stora Enso. SBS LV samt lönsamhetsindexet 

påverkas inte av denna aspekt. LV ger alla bolag lika stor vikt oberoende av fundamentala 

värden och lönsamhetsindexet påverkas inte eftersom det är ett relativt mått. 

Uppgifterna om aktiefördelningen mellan börser har enbart funnits för 2015 vilket gör att den 

fördelningen har används för samtliga år i SBS. Andelen aktier som finns i Sverige är dock 

flytande och förändras löpande (Nasdaq, 2016). Variablerna kan således anses vara osäkra, 

eftersom en förändring sker kontinuerligt. För att identifiera hur stor påverkan blir för utfallet, 

genomförs en Monte Carlo-simulering. Monte Carlo-simulering görs med 20 000 prov, med 

det estimerade värdet ± 2 procentenheter på samtliga dubbelnoterade aktier. Detta för att 

undersöka hur stor inverkan en annan fördelning får för utfallet av avkastningen i SBS.  

I de fall där det finns både A- och B-aktier i ett bolag har ingen hänsyn tagits till detta. Ingår 

A-aktien i OMXS30 har ingen justering gjorts efter hur stor andel av de totala aktierna i 

bolaget som är A-aktier. Undantagsfallet är Atlas Copco där värdena har delats upp efter hur 

stor del som är A och B. Detta har gjorts eftersom både dess A- och B-aktie ingår i OMXS30 

och bolaget hade utan korrigering fått en dubbelvikt.  

3.3.4 Lönsamhetsmått 

Eftersom det inte finns någon tidigare forskning som har använt relativa mått, har en egen 

uppbyggnad gjorts. Rörelseresultat på eget kapital, hädanefter benämnt EBIT/EK, är ett 

lönsamhetsmått som beräknar hur mycket kärnverksamheten avkastar i förhållande till eget 

kapital. Eftersom kvoten kan anta negativa och extrema värden har en begränsning gjorts till 

att måttet enbart kan anta värden mellan noll till ett. Begränsningen till noll har valts för att 

förhindra blankning, precis som i tidigare SBS. Begränsningen till ett har gjorts för att 

förhindra att ett enskilt bolag får alldeles för hög vikt. Med en maxnivå på 100 procent 

avkastning på det egna kapitalet begränsas de mest extrema värdena, samtidigt som det tillåter 

att lönsamma bolag får en stor vikt.  

EBIT/EK är en variant av räntabilitetsmåttet Return On Equity, som i forskning visat sig ha en 

positiv korrelation med hög avkastning även på börsen (Clubb & Naffi, 2007). Eftersom både 

SBS rörelseresultat och eget kapital har visat starka resultat i tidigare studier, blev det 

naturligt att använda de faktorerna vid beräkning av lönsamhetsmått.  
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3.3.5 Beräkningsformler 

För att beräkna vikterna inom de olika indexen har följande formler använts 

LV  !!
!

!
!!!       

Tillgångar  !!
!!!

!!!

!
!!!      

Omsättning:   !!
!!!

!!!

!
!!!      

Rörelseresultat: !!
!!!

!!!

!
!!!      

Utdelning:  !!
!!!

!!!

!
!!!      

Kombinerad:  !!
!!!

!!!
+ !!

!!!
!!!

+ !!
!!!

!!!
+ !!

!!!
!!!

!
!!! ∗ 0,25  

EBIT/EK  !"#!
!"#!!

!!!

!
!!!      

N = Antal Bolag T = Tillgångar  O = Omsättning  

E = EBIT   U = Utdelning  B = Bolag   

i = Bolag i  ROE = Rörelseresultat/Eget Kapital 

Vid varje halv- och helår används dessa formler för att beräkna bolagens vikter i indexen.  

3.4 Analysmetod 
Inledningsvis i denna del beskrivs de mått av avkastning, risk och effektivitet som kommer att 

analyseras i den empiriska analysen. Samtliga mått beskrivs efter vad de mäter och hur de 

används. Slutligen beskrivs hur signifikanstesten kommer att genomföras. Uträkningar och 

avstämningar genomförs i Excel och signifikanstest görs i SPSS. Samtliga formler presenteras 

i slutet av varje avsnitt. 

3.4.1 Avkastning 

Inledningsvis beräknas avkastningen för samtliga index och presenteras årsvis och för hela 

forskningsperioden. Dessa kommer sedan att användas för att jämföra avkastningen mellan 

SBS och OMXS30. Detta görs för att se om något index sticker ut under enskilda år, eller om 

avkastningarna är stabila över tiden. Om en SBS avkastar mer kan det bero på ett enskilt års 

extraordinära avkastning eller en konsekvent bättre strategi.  
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Den totala avkastningen kommer att analyseras utifrån ett helhetsperspektiv av strategierna, 

för att se hur mycket en investering i vart och ett av indexen genererat för avkastning om man 

konsekvent följt dem. Den visar även ränta-på-ränta-effekten om ett index konsekvent lyckas 

slå index. 

Avslutningsvis beräknas den geometriska avkastningen, som är den genomsnittliga 

årsavkastningen för indexen, med hänsyn tagen för ränta-på-ränta-effekten. Detta mått tas 

fram för se hur mycket indexen avkastar per år. Måttet kommer att användas för att på ett 

lättöverskådligt sätt kunna jämföra indexens avkastning.  

𝐴𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 å𝑟 𝑡 = !!! !!!!
!!!!

     

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 = !!"! !!
!!

     

𝐴𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 = 𝑎! ∗ 𝑎! ∗⋯ ∗ 𝑎!!   

p = Aktiekurs t = Tidsperiod a = Avkastning n = Antal    
 

3.4.2 Risk 

För att bedöma OMXS30 och SBS risk kommer tre mått att användas. Genom att använda 

flera olika mått på risk skapas en bredare bild av de olika typer av risk som finns på 

marknaden.   

Inledningsvis kommer standardavvikelse att beräknas. Standardavvikelse, som är ett vanligt 

sätt att mäta risken på finansmarknaden, mäter volatiliteten på kurserna. Standardavvikelsen 

används i etablerade teorier, bland annat mean variance (Markowitz, 1952). Högre volatilitet 

ger en högre standardavvikelse, vilket betyder en högre risk för en investerare. Anledningen 

till att hög volatilitet anses ge förhöjd risk är att osäkerheten kring kursen är större om den 

varierar mer (Morningstar, 2017). I denna studie används detta mått för att jämföra riskerna 

mellan SBS och OMXS30.  

Som mått på risk i förhållande till marknadsportföljen kommer indexens betavärde att 

beräknas. Betavärdet tar hänsyn till kovarians mellan en tillgång och ett index och variansen i 

portföljen. Därav skapas ett mått på hur volatil en tillgång är, i jämförelse med marknaden. Ett 

högt betavärde betyder därmed att risken är högre i tillgången än i marknaden. Beta är viktigt 

eftersom det mäter risken som inte kan diversifieras bort (Morningstar, 2017). Det är även en 

viktig del i CAPM, där beta används som mått på risk (Sharpe, 1964). I denna studie har 
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marknadsportföljen utgjords av SIX Generalindex, vilket är ett index som speglar 

utvecklingen på Stockholmsbörsen (Fondbolagens förening, 2017).  

Avslutningsvis kommer tracking error att beräknas, vilket är ett mått på den aktiva risken. 

Måttet räknas ut genom att beräkna standardavvikelsen på avkastningsdifferensen mellan två 

portföljer eller mot ett index. På det viset ser man hur mycket mer risk som tas i jämförelse 

med varandra. Måttet används speciellt av indexfonder där tracking error ska vara så lågt som 

möjligt (Kidd, 2011). I denna studie kommer måttet beräknas för att jämföra hur mycket aktiv 

risk som har tagits i de framtagna SBS, jämfört med OMXS30. 

 

𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑𝑎𝑣𝑣𝑖𝑘𝑒𝑙𝑠𝑒 = 𝜎 = 𝜎! = 𝐸 𝑋 − 𝐸 𝑋 !
  

𝛽 = !"# !! !!
!"#!!

      

𝑇𝑟𝑎𝑐𝑘𝑖𝑛𝑔 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 = 𝑆𝑡𝑑 𝑅! − 𝑅!   

 𝛽 = Beta Rp = Avkastning portfölj Ri = Avkastning marknaden E = Väntevärde  
X = Avkastningen    

3.4.3 Effektivitetsmått 

För att kunna jämföra de framtagna SBS med OMXS30 på ett rättvist sätt, kommer den 

riskjusterade avkastningen att beräknas. Eftersom att det finns olika sätt att presentera risk, 

kommer flera effektivitetsmått att beräknas för att ge en bättre bild av den riskjusterade 

avkastningen.  

Det första effektivitetsmått som ska beräknas är sharpekvoten. Sharpekvoten är en av de mest 

vedertagna metoderna för att mäta riskjusterad avkastning och används i mean variance. 

Måttet visar vilken avkastning som en tillgång har haft, justerat för den totala risken. Som 

mått på den totala risken används standardavvikelsen på portföljen. I denna studie används 

kvoten för att se om SBS skapar en högre avkastning än OMXS30, med hänsyn tagen till den 

totala risken (Kidd, 2011; Sharpe, 1994).  

Det andra effektivitetsmått som ska tas fram är informationskvoten. Det är ett mått som visar 

hur mycket överavkastning som har skapats genom den aktivt tagna risken. Skillnaden mellan 

sharpekvoten och informationskvoten är att sharpekvoten använder riskfri ränta i jämförelsen, 

medan informationskvoten använder jämförelseindexet. En hög informationskvot tyder på att 

en hög avkastning har skapats till låg risk (Kidd, 2011; Treynor & Black, 1973).  
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Slutligen ska Jensens alfa beräknas för samtliga index. Jensens alfa bygger på CAPM och 

visar om tillgången har avkastat mer än vad som har förväntats, givet den systematiska 

riskprofilen. En positiv alfa är således önskvärt och påvisar överavkastning. För att beräkna 

Jensens alfa behövs tillgångens beta i förhållande till marknadsportföljen. Vidare behövs även 

marknadsportföljens avkastning och den riskfria räntan (Jensen, 1967). 

Med dessa tre effektivitetsmått täcks både den totala risken och den systematiska risken in, 

vilket skapar en högre tillförlitlighet i studien.  

 𝑆ℎ𝑎𝑟𝑝𝑒𝑘𝑣𝑜𝑡 = !!!!
!!

      

𝐼𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑘𝑣𝑜𝑡 = 𝐼𝑅! =
!"!!"
!"!

     

𝐽𝑒𝑛𝑠𝑒𝑛𝑠 𝑎𝑙𝑓𝑎 =  𝑅! − 𝑅! + 𝛽! 𝑅! − 𝑅!      

Rp = Avkastning portfölj Rf  = Riskfri ränta Rm = Avkastning marknad  
TE = Tracking error   

 

3.4.4 Signifikanstest 

För att kunna statistiskt säkerhetsställa utfallet av studien ska signifikanstest genomföras. I 

likhet med tidigare studier av Arnott, Hsu, & Moore (2005) och Hemminki & Puttonen 

(2007), kommer t-test att användas för att statistiskt säkerhetsställa utfallet av studien. 

Hypotesen kommer att vara ensidigt då det antas att SBS har en högre avkastning. Detta 

eftersom studiens hypotes är att SBS har en högre riskjusterad avkastning, samt att tidigare 

forskning har visat det på andra marknader. För att kunna genomföra ett t-test måste 

materialet vara normalfördelat, vilket kan antas då studien har fler än 30 observationer 

(Körner & Wahlgren, 2016).  

De värden som ska signifikanstestat är de månatliga avkastningarna, samt alfan framtagen av 

Jensens alfa. Även detta i enighet med Arnott, Hsu, & Moores (2005) studier på området. T-

testet på avkastningar kommer att utföras på de geometriskamedelavkastningarna för varje 

månad jämfört med OMXS30.  

𝑡 = !!!!
!/ !

       

För att testa alfan kommer samma formel att användas med skillnaden att alfan för OMSX30 

är lika med noll.  

Hypoteserna som ska testas är:  
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𝐻!: x− 𝜇 = 0 

𝐻!: x > 𝜇 

Testen kommer inte göras på någon utsatt nivå utan p-värderna kommer presenteras och 

analyseras i efterhand för att se på vilken nivå resultatet kan säkerhetsställas (Körner & 

Wahlgren, 2016). Körner & Wahlgren (2016) menar att det krävs en signifikans på fem 

procent för att statistiskt säkerhetsställa ett utfall. Inom forskningen om SBS är standard 

däremot tio procent, vilket även denna studie kommer att beakta (Arnott, Hsu, & Moore, 

2005; Balatti, Brooks, & Kappou, 2017; Chow, Hsu, Kalesnik, & Little, 2011; Hemminki & 

Puttonen, 2007). 
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4. Empirisk analys 
I denna del presenteras analysen av den insamlade empirin och studiens utfall. Inledningsvis 

presenteras fördelningen av bolag i SBS och OMXS30. Sedan analyseras avkastningen och 

risken under givna tidsperioder. För att väga samman avkastningen och risken, analyseras 

sedan effektivitetsmått. Slutligen genomförs signifikanstest av utfallen.  

 

4.1 Fördelning 
För att få en inblick i vilka bolag de olika strategierna gynnar, sammanställs i Tabell 1 de 

enskilda indexens 10 högst viktade bolag vid sista viktningen. 	

Tabell	1	Fördelning	

Tillgångar Vikt Omsättning Vikt Rörelseresultat Vikt Utdelning Vikt EBIT/EK Vikt OMXS30 Vikt 

Investor 15% Volvo B 15% Investor 12% H&M B 13% Swedish 
Match 16% Nordea 11% 

Nordea 14% Ericsson B 8% Nordea 11% Nordea 12% H&M B 7% H&M B 10% 

SEB A 7% H&M B 8% H&M B 8% Telia Sonera 10% Securitas B 5% Swedbank 
A 7% 

SHB A 7% Skanska B 7% Swedbank A 7% Swedbank A 9% Atlas Copco 
A 5% SHB A 6% 

Swedbank A 7% Electrolux B 6% Telia Sonera 7% SHB A 8% SKF B 4% Atlas Copco 
A 6% 

Ericsson B 6% SCA B 5% SHB A 7% SEB A 7% Sandvik 4% SEB A 5% 

Telia Sonera 6% Telia Sonera 5% SEB A 6% Investor 5% Alfa Laval 4% Assa Abloy 5% 

Volvo B 5% Sandvik 5% Volvo B 5% Volvo B 5% Assa Abloy 4% Volvo B 5% 

Kinnevik 4% Nordea 4% Atlas Copco A 4% Atlas Copco 
A 4% Skanska B 4% SCA B 4% 

SCA B 4% Securitas B 4% Ericsson B 3% Sandvik 3% Astra Zeneca 4% Ericsson B 4% 

Totalt 76% Totalt 68% Totalt 71% Totalt 74% Totalt 57% Totalt 62% 

 

 

Vikten av de tio största innehaven är högre i samtliga SBS än i OMXS30, med undantag för 

EBIT/EK. De tio största innehaven står för 57 procent, vilket är betydligt lägre än i de andra 

strategierna. Detta av logiska skäl då en lönsamhetskvot tenderar att vara jämnare fördelat än 

till exempel omsättningen mellan bolag. EBIT/EK utmärker sig även för den höga viktningen 

i Swedish Match, ett bolag som inte alls förekommer på topp tio i övriga. Den höga 

viktningen i EBIT/EK beror på samma anledning som gör att bolaget har låg vikt i Tillgångar, 

de har ett lågt eget kapital. Med ett lågt eget kapital samtidigt som kärnverksamheten är 

lönsam, blir kvoten EBIT/EK hög. Indexet för tillgångar är tungt viktat mot finans där alla de 

fem största innehaven tillhör. Även indexen Rörelseresultat och Utdelning har stor andel 
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finans bland sina största innehav. Detta är något som de har i likhet med OMXS30, där 

finansbolagen väger tungt.  

 

4.2 Avkastning 
Studien av SBS har gjorts under åren 2007 fram till 2016. Resultatet av de årliga 

avkastningarna presenteras nedan i Tabell 2. Gröna rutor visar det index som haft högst 

avkastning vid varje given period.  

	

Tabell	2	Avkastning	

Avkastning 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Totalt Geometrisk 

Tillgångar -4,24% -42,14% 50,68% 22,39% -16,34% 17,94% 24,88% 7,19% -0,59% 8,73% 45,88% 3,85% 

Omsättning -0,65% -42,16% 56,05% 33,44% -20,02% 13,90% 13,87% 5,03% -1,12% 11,99% 44,36% 3,74% 

Rörelseresultat -4,51% -42,43% 52,37% 23,61% -15,55% 14,51% 21,50% 6,63% -0,49% 8,32% 39,82% 3,41% 

Utdelning 0,93% -42,02% 48,36% 24,24% -15,35% 11,87% 20,80% 5,65% -2,16% 7,84% 37,56% 3,24% 

LV -2,51% -40,52% 58,57% 28,65% -13,20% 12,88% 17,80% 6,19% 0,93% 9,03% 59,54% 4,78% 

Kombinerad -2,05% -42,18% 51,86% 25,90% -16,82% 14,56% 20,25% 6,12% -1,08% 9,27% 42,31% 3,59% 

EBIT/EK 0,94% -38,50% 54,77% 25,95% -12,74% 10,37% 14,99% 5,91% 7,12% 5,83% 60,91% 4,87% 

OMXS30 -7,08% -38,75% 43,75% 21,24% -14,52% 11,83% 20,66% 9,87% -1,21% 4,86% 30,24% 2,68% 

	

Under tidsperioden avkastade OMXS30 totalt 30,24 procent, medan samtliga SBS hade en 

högre totalavkastning. Högst avkastning fick det nya lönsamhetsviktade indexet EBIT/EK, 

med en totalavkastning på 60,91 procent, alltså en avkastning mer än dubbelt så hög som 

OMXS30 under perioden. Av de tio redovisade åren är även EBIT/EK den SBS som har haft 

högst avkastning flest gånger, då den toppade utvecklingen under fyra år. Även LV hade en 

hög avkastning på 59,54 procent, alltså även det upp emot dubbelt så högt som OMXS30. Det 

är en anmärkningsvärd siffra för en SBS vars hela grundidé är att inte ge något bolag en högre 

vikt.  

Av samtliga SBS var Rörelseresultat och Utdelning de strategier som hade sämst utveckling, 

39,82 procent respektive 37,56 procents avkastning. Ingen av strategierna hade den högsta 

avkastningen vid något enskilt år, men trots detta avkastade de sju respektive nio 

procentenheter bättre än OMXS30 under hela tidsperioden. Utdelning är även den SBS som i 

Arnott, Hsu, & Moores (2005) studie gav den lägsta avkastningen. Att avkastningen är lägre i 

denna studie kan bero på utdelningar inte räknas med i avkastningen. De som viktas högst i 
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Utdelningsindexet är även de som delar ut mest pengar, vilket bör ha en negativ effekt på 

avkastningen.  

I den geometriska avkastningen i Tabell 2 visas hur mycket SBS har avkastat i genomsnitt 

under tioårsperioden. Där syns tydligt hur samtliga SBS har en högre avkastning än OMXS30. 

I genomsnitt slår SBS OMXS30 med 1,25 procentenheter per år under studien. Detta kan 

jämföras med Arnott, Hsu, & Moore (2005) som hade en avkastning på 1,91 procentenheter 

över jämförelseindex och med Hemminki & Puttonen (2007) vars avkastning var 1,76 

procentenheter över jämförelseindex.  

 

	

Figur	2	Avkastningsgraf	

	

Avkastningarna över hela tidsperioden är högt korrelerade med få avkastningar som sticker ut. 

Detta visualiseras tydligt i Figur 2 över samtliga index månatliga avkastningar. Samtliga 

index följer varandra under hela studiens period. Detta i linje med vad som kan förväntas då 

det är samma bolag som ingår i alla index. Finanskrisen inträffade mellan 2007 och 2008, 

vilket hade kunde skapa annorlunda utfall för SBS. SBS och OMXS30 hade dock hög 

korrelation under perioden och således hade finanskrisen motsvarande påverkan på alla 

strategier.  

Eftersom vissa av bolagen är dubbelnoterade, vilket OMXS30 tar hänsyn till, ansågs vissa 

variabler osäkra. Då andelen aktier som finns att handla på den Svenska börsen är av 

betydelse, samt att informationen om det är svårtillgänglig, gjordes en Monte Carlo 
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simulering på viktningarna. Simuleringen, som visas i sin helhet i bilaga 1, visade att 

skillnader i bolagens vikt inte hade någon märkbar påverkan på utfallet. Därför bortses denna 

aspekt från studien. 

 

4.3 Risk 
För att bedöma risken i SBS har tre mått valts ut: standardavvikelse för att mäta volatilitet, 

tracking error samt betavärde. Tabell 3 visar de årliga standardavvikelserna för SBS samt för 

OMXS30. De gånger SBS har haft en lägre standardavvikelse och därmed lägre risk, 

visualiseras det med grön färg.  

Tabell	3	Standardavvikelse	

Standardavvikelse 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Totalt 

Tillgångar 20,59% 44,97% 35,96% 21,00% 29,54% 20,11% 14,04% 14,79% 20,86% 22,56% 25,76% 

Omsättning 22,35% 44,50% 34,61% 21,25% 30,37% 21,18% 13,39% 15,04% 21,28% 22,30% 25,85% 

Rörelseresultat 20,99% 44,71% 35,50% 20,40% 28,73% 19,69% 13,30% 14,57% 20,46% 22,07% 25,39% 

Utdelning 20,19% 42,79% 33,40% 19,83% 27,71% 19,03% 13,00% 14,16% 19,89% 21,91% 24,43% 

LV 20,91% 43,34% 33,14% 20,33% 28,60% 20,22% 13,12% 14,72% 20,74% 21,78% 24,48% 

Kombinerad 20,88% 44,06% 34,68% 20,51% 28,97% 19,91% 13,25% 14,46% 20,50% 22,06% 25,22% 

EBIT/EK 20,08% 40,37% 29,91% 18,78% 28,12% 19,72% 12,72% 14,76% 20,00% 20,00% 23,49% 

OMXS30 20,26% 41,87% 30,36% 19,66% 28,68% 19,23% 13,17% 13,82% 20,11% 21,62% 24,00% 

 

Det framgår av översikten i tabell 3 att volatiliteten är likartad för alla SBS samt OMXS30. 

Dock uppvisar SBS en högre volatilitet än OMXS30. Detta resultat är inget som skiljer sig 

nämnvärt från tidigare studier av Arnott, Hsu, & Moore (2005) och Hemminki & Puttonen 

(2007). Även i de studierna var SBS volatilitet i många fall högre än jämförelseindex. SBS 

efter utdelning har i tidigare studier uppvisat på en lägre volatilitet än övriga vilket även 

denna studie visar på. Dock har den en högre volatiliet än jämförelseindex, vilket inte har 

visat sig i tidigare studier. Även det kombinerade indexet har i tidigare studier visat upp en 

lägre volatilitet än jämförelseindex, vilket skiljer sig mot denna studie.  

Det nya lönsamhetsindexet är den enda SBS som uppvisar en lägre volatilitet än OMXS30, 

sett över hela tioårsperioden. EBIT/EK hade lägre volatilitet i åtta av de tio år som studien 

omfattar, vilket visar att strategin är konsekvent i den lägre standardavvikelsen.  
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Tabell	4	Tracking	error	

Tracking Error 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Genomsnitt 

Tillgångar 3,41% 5,68% 10,18% 3,55% 3,39% 3,02% 2,62% 4,04% 3,13% 3,10% 4,21% 

Omsättning 5,55% 7,18% 10,51% 5,10% 4,01% 3,98% 3,52% 7,53% 4,36% 4,36% 5,61% 

Rörelseresultat 2,81% 4,15% 9,24% 2,46% 1,77% 1,75% 1,35% 5,24% 2,37% 1,84% 3,30% 

Utdelning 4,15% 4,50% 8,24% 2,85% 2,31% 1,85% 2,41% 5,27% 3,04% 2,64% 3,73% 

Equal Weight 4,24% 6,29% 10,33% 4,15% 3,93% 3,79% 2,97% 5,99% 3,66% 4,19% 4,95% 

Kombinerad 3,26% 4,09% 8,93% 2,93% 1,69% 1,95% 1,25% 5,18% 2,40% 1,88% 3,36% 

EBIT/EK 5,20% 7,65% 10,24% 4,43% 3,98% 3,74% 3,34% 7,25% 4,04% 4,36% 5,42% 

 

Tabell 4 visar tracking error för samtliga enskilda år samt som ett genomsnitt för hela 

perioden, baserat på månadsdata. Siffrorna är överlag höga, vilket inte kunde antas med tanke 

på att indexen innehåller exakt samma bolag. Resultatet är i många fall högre än vad Arnott, 

Hsu, & Moores (2005) studie visat. Detta är förvånande eftersom tracking error visar den 

aktivt tagna risken i SBS, vilket borde vara lägre i ett index med 100 procent samma bolag.  

Det är även anmärkningsvärt att det SBS som uppvisade lägst volatilitet, EBIT/EK, uppvisar 

hög risk enligt tracking error. Det visar på att det indexet skiljer sig mer åt i sin viktning av 

bolagen än övriga och därmed har en större andel aktivt tagen risk. Även LV skiljer sig åt vad 

gäller sin strategi och uppvisar en hög tracking error.  

I tidigare studier har tillgångar varit det SBS med lägst tracking error, samtidigt som 

omsättning haft en relativt hög (Arnott, Hsu, & Moore, 2005; Hemminki & Puttonen, 2007). 

Denna studie skiljer sig inte nämnvärt utan är i linje med tidigare resultat på området. 

Utdelning skiljer sig dock från tidigare studier med att uppvisa en låg tracking error. I Arnott, 

Hsu, & Moores (2005) studie hade den strategin högst tracking error av de SBS som även 

används i denna studie.  

Tabell	5	Beta	

Βeta mot SIX 
Generalindex 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Totalt 

Tillgångar 1,03 1,108 1,257 1,091 1,062 1,09 1,118 1,066 1,088 1,134 1,114 

Omsättning 1,104 1,095 1,209 1,095 1,095 1,15 1,061 0,987 1,099 1,116 1,113 

Rörelseresultat 1,056 1,106 1,249 1,068 1,039 1,076 1,074 1,021 1,073 1,117 1,103 

Utdelning 1,002 1,058 1,178 1,036 1,002 1,039 1,039 0,987 1,039 1,103 1,059 

LV 1,046 1,072 1,157 1,056 1,032 1,095 1,048 1,019 1,08 1,095 1,077 

Kombinerad 1,048 1,092 1,223 1,072 1,049 1,089 1,073 1,015 1,075 1,118 1,097 

EBIT/EK 0,995 0,997 1,039 0,973 1,015 1,07 1,01 0,978 1,039 1,006 1,012 

OMXS30 1,023 1,043 1,057 1,027 1,04 1,053 1,069 1,034 1,055 1,1 1,048 
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Tabell 5 visar samtliga index betavärde i förhållande till SIX Generalindex. SIX Generalindex  

innehåller samtliga bolag på Stockholmsbörsen och är viktat efter börsvärde (Fondbolagens 

förening, 2017). Betavärdena är beräknade för samtliga år, samt för hela tioårsperioden.  

Samtliga SBS och OMXS30 har en högre beta än ett, sett över hela studiens period. Den 

systematiska risken är därmed högre i dessa index än marknadsportföljen. Av SBS är 

EBIT/EK det index med det lägsta betavärdet. Det är även det enda SBS som har ett lägre 

betavärde än OMXS30 över hela tidsperioden, vilket det även var nio av de tio studerade åren. 

Av strategierna skapade av Arnott, Hsu, & Moore (2005) har indexet Utdelning lägst beta, 

vilket går i linje med vad tidigare forskning visat. Indexen Tillgångar och Omsättning har det 

högsta betavärdet över tioårsperioden.  

I Arnott, Hsu, & Moores (2005) studie var betavärdena för hela studieperioden 0,95 till 0,99, 

vilket skiljer sig mot vad denna studie får fram då samtliga betavärden överstiger ett. En 

bidragande orsak till detta är att de använder sitt jämförelseindex i beräkningen av betavärdet. 

I denna studie används SIX Generalindex, som till skillnad mot jämförelseindexet OMXS30 

innehåller samtliga bolag på Stockholmsbörsen. Det högre betavärdet i denna studie kan då 

bero på att småbolagsaktierna som inte ingår i OMXS30 har presterat väldigt bra med låg 

volatilitet.  

	

4.4 Effektivitetsmått 
Den faktiska avkastningen som har presenterats i tidigare avsnitt kan vara missvisande, då det 

inte tar med i beräkningen vilken risk investeraren har tagit för att få avkastningen. Av den 

anledningen presenteras följande effektivitetsmått, som väger in risken i avkastningen.  

Tabell	6	Sharpekvot	

Sharpekvot 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Totalt 
Högre än 

OMX 

Tillgångar -0,41 -1,02 1,32 0,93 -0,64 0,81 1,62 0,37 -0,06 0,36 0,33 6 

Omsättning -0,22 -1,04 1,53 1,44 -0,74 0,58 0,88 0,22 -0,09 0,51 0,31 7 

Rörelseresultat -0,41 -1,04 1,38 1,02 -0,63 0,66 1,46 0,34 -0,06 0,35 0,31 8 

Utdelning -0,16 -1,07 1,35 1,08 -0,65 0,54 1,44 0,28 -0,14 0,33 0,30 7 

LV -0,32 -1,03 1,67 1,27 -0,55 0,56 1,19 0,30 0,01 0,39 0,35 8 

Kombinerad -0,30 -1,05 1,40 1,12 -0,67 0,65 1,37 0,30 -0,09 0,40 0,31 7 

EBIT/EK -0,16 -1,05 1,72 1,23 -0,55 0,44 1,01 0,28 0,32 0,27 0,35 7 

OMXS30 -0,55 -1,02 1,33 0,93 -0,60 0,53 1,41 0,59 -0,10 0,20 0,27 - 
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Tabell 6 visar sharpekvoten för samtliga index under den observerade tidsperioden. Den visar 

även den genomsnittliga sharpekvoten, samt antalet gånger då sharpekvoten var högre än 

OMXS30. Den SBS som har haft den högsta sharpekvoten under hela perioden är EBIT/EK, 

som är marginellt bättre än LV. EBIT/EK var även den SBS som hade högst avkastning under 

hela tidsperioden och nu visar sharpekvoten att det inte var på grund av ett högre  totalt 

risktagande. EBIT/EK är den SBS som står för flest toppnoteringar enskilda år. 

Rörelseresultat och LV är de SBS som har noterats för flest år då sharpekvoten har varit bättre 

än OMXS30. Rörelseresultat sticker inte ut under enskilda år, vilket visar att det har en högre 

kontinuitet genom åren. 

Trots att Tillgångar och Omsättning har väldigt snarlika avkastningar över hela tidsperioden, 

endast en skillnad på 1,52 procentenheter, så får Tillgångar en högre sharpekvot. Det påvisar 

att den totala risken i Tillgångar är lägre än i Omsättning, men trots det kan Tillgångar ändå 

generera en likartad avkastning. Effektivitetsmått är av den anledningen viktigt att väga in vid 

utvärdering av index. 

Utdelning är den SBS som får lägst sharpekvot, räknat som ett genomsnitt över hela 

tidsperioden. Utdelning är även den SBS som har haft lägst avkastning jämfört med de andra 

SBS. Men strategin har ändå en högre genomsnittlig sharpekvot än OMXS30 och vid sju 

enskilda år en högre sharpekvot. Återigen har studiens SBS presterat bättre än sitt 

jämförelseindex. 

Tabell	7	Informationskvot	

Informationskvot 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Totalt Antal positiva 

Tillgångar 0,83 -0,60 0,68 0,32 -0,54 2,03 1,62 -0,66 0,20 1,25 1,10 8 

Omsättning 1,16 -0,48 1,17 2,39 -1,37 0,52 -1,93 -0,64 0,02 1,63 0,79 7 

Rörelseresultat 0,91 -0,89 0,93 0,96 -0,58 1,53 0,63 -0,62 0,30 1,88 0,80 8 

Utdelning 1,93 -0,73 0,56 1,05 -0,36 0,02 0,06 -0,80 -0,31 1,13 0,59 7 

LV 1,08 -0,28 1,43 1,78 0,33 0,28 -0,96 -0,62 0,58 1,00 1,83 8 

Kombinerad 1,54 -0,84 0,91 1,59 -1,36 1,39 -0,33 -0,72 0,05 2,34 1,01 7 

EBIT/EK 1,54 0,03 1,08 1,06 0,45 -0,39 -1,70 -0,55 2,06 0,22 1,76 8 

 

Tabell 7 behandlar informationskvoten för SBS och påvisar samma trend som tidigare 

effektivitetsmått. Informationskvoten jämför SBS direkt mot OMXS30, vilket gör att effekten 

av den riskfria räntan elimineras, något som annars är en faktor i effektivitetsmått.  EBIT/EK 

och LV uppvisar högst informationskvot över hela tidsperioden, samt har flest toppnoteringar 

vid enskilda år. SBS uppvisar generellt fler perioder då de har presterat bättre i förhållande till 

OMXS30, än i effektivitetsmåttet sharpekvot. Detta effektivitetsmått visar att Rörelseresultat 
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har en högre informationskvot än omsättning, trots att avkastningen var ca 7 procentenheter 

högre för omsättning. Det kan förklaras av tidigare resonemang om hur effektivitetsmått 

påverkas av dels avkastning, dels risken som har tagits. 

Samtliga SBS har högre informationskvot än Arnott, Hsu, & Moores (2005) framtagna SBS, 

där den högsta noteringen var 0,57. Ett bra riktmärke för informationskvoten är 0,5 och högre, 

vilket indikerar en hög skicklighet av förvaltare (Danske Bank, 2017). Det är anmärkningsvärt 

att informationskvoten överlag är hög för SBS, med tanke på att de är passivt förvaltade.   

Tabell	8	Jensens	alfa	

Jensens 
alfa 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Totalt 

Högre än 
OMX 

Tillgångar 4,04% 4,60% -7,42% -2,72% 1,49% 5,05% -0,62% -5,50% -7,96% 2,45% 0,70% 6 

Omsättning 8,53% 3,98% 0,07% 8,26% -1,56% 0,39% -10,45% -6,85% -8,56% 5,79% -0,77% 6 

Rörelseresultat 4,09% 4,21% -5,37% -1,02% 1,85% 1,76% -3,09% -5,60% -7,77% 2,12% -4,94% 8 

Utdelning 8,86% 2,43% -6,27% 0,25% 1,34% -0,50% -3,07% -6,24% -9,23% 1,72% -5,51% 6 

LV 5,97% 4,56% 4,83% 4,26% 4,05% -0,07% -6,24% -6,02% -6,39% 2,94% 15,81% 8 

Kombinerad 6,44% 3,81% -4,75% 1,17% 0,76% 1,67% -4,33% -6,05% -8,37% 3,06% -2,22% 7 

EBIT/EK 8,80% 3,19% 6,21% 3,25% 4,19% -2,32% -8,27% -5,87% 0,05% 0,20% 19,67% 7 

OMXS30 1,12% 5,03% -5,63% -2,56% 2,89% -0,68% -3,83% -2,49% -8,38% -1,25% -12,38% - 
	

Tabell 8 redovisar Jensens alfa, som visar den eventuella överavkastning SBS har genererat, i 

förhållande till marknadsportföljen. Värt att notera är att i denna studie utgörs 

marknadsportföljen av SIX Generalindex och inte jämförelseindex OMXS30. I tidigare 

studier har marknadsportföljen och jämförelseindex varit samma index (Arnott, Hsu, & 

Moore, 2005). Jensens alfa för den totala perioden är negativ för majoriteten av SBS, men det 

finns en tydlig skillnad mellan OMXS30 och SBS. OMXS30 har en negativ alfa på -12,38 

procent och den SBS som presterar sämst har -5,51 procent. Samtliga SBS har således 

presterat bättre än OMXS30, dels i totalen men även för enskilda år. EBIT/EK sticker ut som 

en klar vinnare, vilket ligger i linje med tidigare effektivitetsmått. Utdelning är indexet som 

har lägst alfa och har presterat sämst i samtliga effektivitetsmått. 

Endast tre SBS har presterat bättre än marknadsportföljen, givet sin riskprofil. Slutsatsen är att 

marknadsportföljen har givit en bra avkastning under tidsperioden, vilket kan härledas till alla 

småbolag som har haft en väldigt bra utveckling. OMXS30 och de SBS använder enbart de 30 

största bolagen sett till aktiens omsättning.   
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4.5 Signifikanstest 
För att testa om avkastningarna är statistiskt signifikanta har t-test gjorts på måtten månatliga 

avkastningar samt på Jensens alfa. Resultatet av t-testet på månatliga avkastningar kan ses i 

tabellen nedan. 

Tabell	9	T-test	

T-test 
T-värde 

Avkastning 
P-värde 

Avkastning 
T-värde 

Jensens alfa 
P-värde 

Jensens alfa 
Tillgångar 1,077 0,142 0,890 0,193 

Omsättning 0,870 0,195 0,850 0,203 

Rörelseresultat 0,880 0,191 0,990 0,167 

Utdelning 0,640 0,261 0,340 0,367 

LV 1,540 0,064 1,590 0,064 

Kombinerad 1,020 0,155 0,940 0,179 

EBIT/EK 1,370 0,087 1,480 0,078 

	

Ingen av avkastningarna kunde statistiskt säkerhetsställas på femprocentsnivån. Detta trots att 

samtliga index visade upp en högre avkastning under studiens period. Däremot blev resultaten 

från EBIT/EK och LV, som hade dubbelt så hög totalavkastning som OMXS30, signifikanta 

på tioprocentsnivån. Anledningen till att fler resultatet inte blev signifikanta kan vara att det 

saknades tillräckligt många observationer (Körner & Wahlgren, 2016). Eftersom studien 

baseras på tio års månadsavkastningar var antalet observationer enbart 120 stycken. I tidigare 

studier gjorda på tio års data uppnåddes inte heller signifikans ner på femprocentsnivån på 

alla SBS (Hemminki & Puttonen, 2007). Samtidigt visar tidigare studier på att längre 

tidsperioder har givit fler och starkare signifikanta resultat (Arnott, Hsu, & Moore, 2005; 

Balatti, Brooks, & Kappou, 2017). Även finanskrisens inträffande 2007 till 2008 kan ha 

bidragit till en svårighet för indexet att skapa signifikans, eftersom volatiliteten var mycket 

hög under denna kritiska period. En högre volatiliet bidrar till en ökad osäkerhet till resultatet. 

Den SBS som hade högst signifikans var LV med ett p-värde på 0,064. Det betyder att det är 

6,35 procents sannolikhet att resultatet skulle bli sämre om studien gjordes om (Körner & 

Wahlgren, 2016). Denna studies bidrag, lönsamhetsindexet EBIT/EK, lyckades precis som 

LV att bli signifikant på tioprocentsnivån med ett p-värde på 0,087. Inget av Arnott, Hsu, & 

Moores (2005) SBS kom i närheten av signifikans i denna studie. Indexet Tillgångar hade 

lägst p-värde med 0,142 följt av Kombinerad på 0,155. Dessa resultat visar på en betydligt 

större sannolikhet för att resultatet av de högre avkastningarna enbart var en slump. 
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Inte heller i signifikanstesten av Jensens alfa lyckades något index statistiskt säkerhetsställa 

resultatet på femprocentsnivån, även om det vara nära för vissa index här med. EBIT/EK hade 

den högsta alfan av SBS, men gav endast ett p-värde på 0,078. 0,078 är signifikant på 

tioprocentnivån, men inte tillräckligt för att få en enstjärnigsignifikans (Körner & Wahlgren, 

2016). LV hade även i detta signifikanstest det lägsta p-värdet på 0,064. Även i dessa 

signifikanstest är de SBS som är inspirerade av Arnott, Hsu, & Moores (2005) studier, långt 

ifrån signifikanta med p-värde inom intervallet 0,167 till 0,367. För att dessa tester ska kunna 

bli signifikanta krävs ett stort antal observationer med liknande alfa som dessa.  
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4.6 Sammanfattning 
Nedan presenteras två tabeller som sammanfattar samtliga mått från analysen. 

 

Tabell	10	Sammanfattning	I	

T-test för 
överavkastning 

Slutvärde 
av 100kr 

Geometrisk 
avkastning Volatilitet Sharpekvot Överavkastning 

mot OMXS30 
Tracking 

Error Informationskvot T-test för 
överavkastning 

Tillgångar 145,88 3,85% 24,43% 0,33 1,17% 4,21% 1,1 1,08 

Omsättning 144,36 3,74% 24,53% 0,31 1,06% 5,61% 0,79 0,87 

Rörelseresultat 139,82 3,41% 24,09% 0,31 0,73% 3,30% 0,8 0,88 

Utdelning 137,56 3,24% 23,18% 0,3 0,56% 3,73% 0,59 0,64 

LV 159,54 4,78% 23,61% 0,35 2,10% 4,95% 1,83 1,54 

Kombinerad 142,31 3,59% 23,92% 0,31 0,91% 3,36% 1,01 1,02 

EBIT/EK 160,91 4,87% 22,29% 0,35 2,19% 5,42% 1,76 1,37 

OMXS30 130,24 2,68% 22,78% 0,27 - - - - 

	

	

Tabell	11	Sammanfattning	II	

T-test för 
CAPM alfa 

Slutvärde 
av 100kr 

Geometrisk 
avkastning Korrelation 

CAPM Beta 
mot 

Generalindex 

Överavkastnin
g mot 

OMXS30 

CAPM alfa 
mot OMXS30 

Informationskvot 
för alfa 

T-test för 
CAPM 

alfa 

Tillgångar 145,88 3,85% 99,46% 1,11 1,17% 2,02% 0,92 0,89 

Omsättning 144,36 3,74% 97,85% 1,11 1,06% 2,46% 0,65 0,85 

Rörelseresultat 139,82 3,41% 99,69% 1,1 0,73% 1,31% 0,62 0,99 

Utdelning 137,56 3,24% 99,37% 1,06 0,56% 1,09% 0,55 0,34 

LV 159,54 4,78% 97,72% 1,08 2,10% 4,71% 1,76 1,59 

Kombinerad 142,31 3,59% 99,47% 1,1 0,91% 1,76% 0,85 0,94 

EBIT/EK 160,91 4,87% 96,80% 1,01 2,19% 5,21% 1,84 1,48 

OMXS30 130,24 2,68% 100,00% 1,05 - - - - 
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5. Slutsats 
I detta avsnitt presenteras studiens slutsats. Inledningsvis kommer resultatet att diskuteras för 

att sedan mynna ut i en slutsats av studien med svar på studiens problemformuleringar. Sedan 

diskuteras studiens tillämpningsområden och självkritik för att avslutningsvis ge förslag på 

vidare forskning inom området.   

 

5.1 Diskussion & slutsats 
Syftet med denna studie var att undersöka hur SBS fungerar på det svenska OMXS30. För att 

testa detta har alternativa viktningar av OMXS30 skapats efter SBS. De SBS som har använts 

är Tillgångar, Omsättning, Rörelseresultat, Utdelning, Kombinerad, EBIT/EK och LV. 

Resultatet visar, i likhet med tidigare studier på området, att SBS skapar en högre riskjusterad 

avkastning än sitt börsvärdeviktade jämförelseindex. Resultatet av denna studie visar att SBS 

avkastar i genomsnitt 1,25 procent mer per år än OMXS30. Detta trots att exakt samma bolag 

har ingått i indexen vid varje given tidpunkt. Den enda skilda variabeln är viktningen av 

bolagen inom indexen, vilket påvisar ineffektiviteten i viktningen efter börsvärde. Det visar 

även på att Arnott, Hsu, & Moores (2005) teorier om att det på kort sikt finns ett brus i 

värderingarna på börsen, vilket går att utnyttja med SBS för att skapa en högre avkastning. 

Två av SBS uppvisade en dubbelt så hög avkastning över tioårsperioden, vilket visar på 

kraften i ränta-på-ränta effekten av överavkastningarna. En investerare kan med enbart 2,2 

procentenheters högre avkastning skapa en dubbelt så hög avkastning under en tioårs period. 

Detta borde inspirera investerare och förvaltare att se över SBS som investeringsform av 

index.  En SBS kan dock inte sägas vara en ultimat strategi för att skapa maximal avkastning, 

men det är däremot en bättre strategi än att använda börsvärde som är det vanligast 

förekommande. 

Studiens hypotes var: Smart beta strategier skapar en högre riskjusterad avkastning än 

OMXS30. Inget av SBS visar, varken på avkastningarna eller alfan, någon statistisk 

signifikans på femprocentsnivån i denna studie. Däremot är indexen EBIT/EK och LV 

signifikanta på tioprocentsnivån, med p-värden mellan 0,06 till 0,09. Som standard inom 

forskningen om SBS används tio procent som signifikant (Arnott, Hsu, & Moore, 2005; 

Balatti, Brooks, & Kappou, 2017; Chow, Hsu, Kalesnik, & Little, 2011; Hemminki & 

Puttonen, 2007), vilket gör att vi kan dra slutsatsen att EBIT/EK och LV presterar signifikant 

bättre än OMXS30.  
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Avkastning, risk och effektivitet i övriga SBS skiljer sig inte från tidigare studier och även om 

resultatet inte kan säkerställas statistiskt, påvisas samma slutsatser som tidigare dragits: SBS 

ger en bättre riskjusterad avkastning än OMXS30. Med en längre tidsperiod hade troligtvis 

fler resultat från SBS kunnat statistiskt säkerställas. Även tidigare studier med tio års historik 

har haft svårt att få signifikanta resultat, vilket tyder på att en längre tidshorisont krävs i 

forskning av SBS (Hemminki & Puttonen, 2007). Vi ser i Figur 1 att SBS är högt korrelerade 

med OMXS30, men att avkastningen är marginellt bättre över tiden. Hade studien då använt 

en längre tidshorisont och fler observationer hade signifikansen stärkts.  

Det framtagna lönsamhetsindexet uppvisade den högsta avkastningen och sharpekvoten av 

samtliga SBS. EBIT/EK totalavkastade mer än två gånger jämfört med OMXS30 under 

tioårsperioden, dessutom till en lägre risk enligt standardavvikelse. Anledningen till att en 

lönsamhetsstrategi testades var att tidigare studier påvisat att lönsamma bolag fått högre vikt 

än förhoppningsbolag i andra SBS (Arnott, Hsu, & Moore, 2005). Därmed bör lönsamhet 

anses vara en relevant faktor att vikta index efter. Annan forskning har även visat att bolag 

med hög lönsamhet ger högre avkastning på börsen (Clubb & Naffi, 2007). Avkastning och 

alfa kunde säkerställas på tioprocentsnivån, vilket gör att vi drar slutsatsen att en lönsamhets 

SBS presterar bättre än index efter börsvärde. En signifikans på tioprocentsnivån är dock 

relativt svag, vilket medför att fler studier på området är att föredra innan absoluta slutsatser 

dras.  

Det index utöver EBIT/EK som presterade bäst var LV. Dessa strategier delar flera 

egenskaper som kan ha skapat den högre avkastningen. De har båda en jämnare fördelning av 

sina bolag än övriga SBS, vilket gör att avkastningen inte blir så beroende av ett litet antal 

bolag. Detta leder även till att vikterna blir större i de mindre bolagen, vilket tidigare visat sig 

vara en faktor som skapar alfa (Chow, Hsu, Kalesnik, & Little, 2011). Dessa SBS saknar dock 

vissa styrkor som börsvärdeviktade samt övriga SBS har, nämligen att likviditeten i vissa 

bolag kan bli knapp. Detta har delvis lösts genom att använda OMXS30 som enbart innehåller 

de mest omsatta bolagen på börsen och därmed har högst likvida aktier. Men EBIT/EK som 

enbart viktar efter lönsamhet kan ge väldigt stora vikter till de minsta bolagen, vilket kan leda 

till likviditetsproblem. Ett exempel i denna studie är Swedish Match, som under 2016 fick en 

vikt på 16 procent i lönsamhetsindexet, samtidigt som bolagets vikt i OMXS30 var under två 

procent (Börsdata, 2017). Sådana skillnader kan ställa till problem ur likviditetssynpunkt om 

större institutioner skulle använda sig av strategierna. 
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SBS skapade efter Arnott, Hsu, & Moores (2005) studier genererade alla en högre avkastning, 

både i absoluta tal och justerat för risk, jämfört med OMXS30. Flera visade dock upp 

betydligt lägre överavkastning än vad tidigare studier på området gjort. En bidragande faktor 

till detta kan vara att denna studie inte tar hänsyn till utdelning. I tidigare studier av Arnott, 

Hsu, & Moore (2005) och Hemminki & Puttonen (2007) har utdelningarna räknats med och 

återinvesterats. SBS ger generellt en högre vikt till stabila bolagen, vilket även tenderar att 

vara de bolag som delar ut mest pengar. SBS Utdelning hämmas därför mest av detta, vilket 

kan förklara den sämre avkastningen för den SBS. I tidigare nämnda studier har viktningen 

efter utdelning varit det index som haft bäst riskjusterad avkastning, vilket gör att denna 

studie skiljer sig från dessa. I avgränsningen antogs att avsaknaden av denna aspekt inte skulle 

få någon påverkan på utfallet. Men eftersom resultatet avviker från tidigare studier, kan detta 

vara en av orsakerna till det.  

Avsaknaden av utdelningar i avkastningen kan särskilt anges som anledning till den lägre 

överavkastningen jämfört med tidigare studier då det är en av de tre aspekterna som gör att 

SBS presterar bättre. Eftersom utdelningen ej har räknats med i avkastningen i den här 

studien, saknas en stor del av styrkan i SBS baserad på fundamentala index. Eftersom SBS 

LV och EBIT/EK inte drar nytta av denna aspekt utan enbart utnyttjar marknadens 

ineffektivitet på kort sikt, respektive fokus på lönsamma bolag, påverkas inte dessa i lika hög 

grad av att utdelningarna saknas. Detta kan vara orsaken till att de indexen i slutändan har den 

högsta avkastningen, både riskjusterad och i absoluta tal. Med tanke på att de fundamentala 

SBS har ett stort fokus emot bolagens utdelning bör de haft en jämförbart högre avkastning 

ifall utdelningar hade inkluderats och återinvesterats. Trots avsaknaden av utdelningarna i de 

fundamentala strategierna, lyckas samtliga av dem ändå prestera en högre avkastning än det 

marknadsviktade indexet. Detta visar på ineffektiviteten i marknaden på kort sikt och bristen i 

att vikta ett index efter marknadens värderingar. Att ett index viktat efter utdelningar skapar 

en högre avkastning än marknadsviktat index, trots att de erhållna utdelningarna ej är 

medräknade, påvisar potentialen i SBS som investeringsstrategi.  

 

Det som utmärker OMXS30 från tidigare studiers jämförelseindex är att det innehåller få 

bolag, samt att banker står för en stor del. I tidigare studier har minsta antalet bolag som SBS 

använts på varit 50 (Hemminki & Puttonen, 2007). Denna studie behandlade enbart 30, vilket 

kan vara anledningen till ett annat utfall. Skillnaderna jämfört med tidigare studier är dock 

små och inga specifika drag utmärktes av det lägre antalet bolag. Även om signifikans enbart 



	

	
	

49	

kunde påvisas i två SBS, bör det inte antas att SBS skulle fungera sämre med färre bolag. 

Eftersom OMXS30 har stor andel banker, vilket skapade stora problem under finanskrisen. 

SBS och OMXS30 hade dock hög korrelation under perioden och ingen strategi 

differentierade sig. Finanskrisen är ytterligare ett argument för att ha en längre tidshorisont, då 

volatiliteten under denna period var hög. 

Problemformuleringen i studien var: Hur presterar tidigare framtagna SBS, samt studiens nya 

SBS, på svenska OMXS30? Vi kan nu konstatera att dessa SBS skapade en högre avkastning 

än vid viktning efter börsvärde. I genomsnitt avkastade SBS 1,25 procentenheter mer per år 

än jämförelseindex, vilket är i linje med vad tidigare forskning visat (Arnott, Hsu, & Moore, 

2005; Balatti, Brooks, & Kappou, 2017; Chow, Hsu, Kalesnik, & Little, 2011; Hemminki & 

Puttonen, 2007). Resultaten kunde statistiskt säkerställas på tioprocentsnivån på två SBS, 

medan resterande inte blev signifikanta.  

 

Studien styrker Hsus (2004) teorier om att en viktning av index efter marknadsvärde är ett 

suboptimalt sätt att vikta index efter. Den styrker även Arnott, et als. (2005) teorier om att 

viktning efter fundamentala värden ger en högre riskjusterad avkastning än viktningen efter 

börsvärde. Den visar också på att antalet bolag inom indexet inte påverkar avkastningen i 

någon påvisbar grad då utallet är jämförbart med tidigare studier.  

 

5.2 Tillämpningsområden 
I och med debatten som pågår om aktiv eller passiv förvaltning, kan denna studie tillföra ett 

tredje alternativ. Genom att investera i en SBS kan en investerare kombinera de båda 

förvaltningssätten och enbart anamma de bra kvalitéerna, en passiv strategi med en högre 

avkastning än index. Detta utfall bör skapa intresse för fondbolag och investerare som för 

närvarande erbjuder, eller investerar i indexfonder som är börsvärdeviktade. Om en annan 

strategi skapar en högre riskjusterad avkastning, bör en rationell investerare anamma den 

strategin istället.  

Även privata småsparare kan använda SBS för att skapa en högre avkastning. Att använda 

SBS LV är en enkel strategi som inte kräver några förkunskaper, men har ändå visat ge en 

högre avkastning. Även de andra SBS är genomförbara för småsparare, men kräver mer 

förkunskaper.  
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5.3 Självkritik 
Denna studie har påvisat att SBS skapar en högre avkastning än börsvärdeviktade OMXS30. 

Dock blev enbart två index statistisk signifikanta på tioprocentsnivån, vilket anses vara en 

svag signifikans. För att kunna styrka utfallet mer, hade ett större antal observationer kunnat 

göras. Studien gjordes på tio års kurshistorik, vilket kan anses vara för lite. Med en längre 

tidsperiod hade utfallet kunnat styrkas mer och även kunnat visa en högre signifikans på 

avkastningarna och alfan.  

Denna studie skiljer sig till viss del från tidigare studier på området då den inte räknar med 

utdelningar. Detta medför att resultaten inte är helt jämförbara, då en variabel är förändrad. 

Anledningen till att utdelningar inte användes var ett antagande om att de inte skulle påverka 

resultatet, då det är samma bolag som ingår i alla index. Detta antagande kan ha varit fel då 

flera SBS, framförallt Utdelning, ger en hög vikt till bolag som har en hög utdelning. 

Resultatet på SBS Utdelning skiljer sig relativt mycket med tidigare studier, vilket kan bero 

på denna faktor (Arnott, Hsu, & Moore, 2005; Balatti, Brooks, & Kappou, 2017; Chow, Hsu, 

Kalesnik, & Little, 2011; Hemminki & Puttonen, 2007).  

	

5.4 Studiens bidrag och förslag till fortsatt forskning 
Denna studie har bidragit till att utveckla forskningen av SBS inom ett nytt område och med 

en ny strategi. Eftersom varje börs har sina egna egenskaper krävs forskning inom flera olika 

geografiska områden för att kunna dra en generell slutsats och stärka teorierna. Då det inte 

tidigare har gjorts forskning på ett index med så få bolag, blir även det ett bidrag till 

forskningen. I ett mindre index blir valmöjligheterna begränsade och ger mindre utrymme för 

variation, men studien visar att även här genererar SBS en högre avkastning. Valet av SBS har 

tidigare gjorts med utgångspunkt att det finns en hög korrelation med börsvärde. Syftet med 

de SBS har varit att påvisa bristen i marknadens värdering. I denna studie har en ny strategi 

introducerats som fokuserar på lönsamhet. Valet har gjorts för att försöka utveckla en SBS 

som fokuserar på att generera en högre avkastning och inte enbart påvisa att marknaden är 

ineffektiv. Det var även den strategi som gav högst resultat.   

Studien bidrar även med att påvisa att fundamentala faktorer hos ett bolag kan generera en 

överavkastning gentemot jämförelseindex, vilket gör att fortsatt forskning inom området bör 

utveckla detta tillvägagångssätt. Denna studie har haft en deduktiv forskningsansats med 

fundamentala faktorer, som har varit teoretisk underbyggda, som urvalsparametrar för val av 
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SBS. I fortsatt forskning kan en induktiv forskningsansats användas för att hitta en optimal 

urvalsparameter för SBS. Problematiken kan vara att hitta kausalitet i de fundamentala 

faktorerna och den eventuella överavkastningen, vilket så även har varit fallet i denna studie. 

Utfallet av de SBS som har använts i studien uppvisar endast signifikant resultat i två SBS, 

vilket inte nödvändigtvis betyder att det är de underliggande faktorerna som har påverkat 

utfallet. Detta är ytterligare en anledning till att studien behöver genomföras på fler 

marknader och i fler geografiska områden, då det finns skillnader mellan olika 

marknadsplatser.   

Denna studie visade på att SBS skapar en högre avkastning och alfa än sitt jämförelseindex 

OMXS30. Resultatet kunde inte statistiskt säkerhetsställas på femprocentsnivån, vilket gör att 

ytterligare studier på den svenska marknaden rekommenderas. I fortsatt forskning 

rekommenderas att använda en längre tidsperiod för att stärka upp teorierna med fler 

observationer. Eftersom alla SBS, utom EBIT/EK och LV, var relativt långt ifrån signifikans 

behöver fler år studeras för att kunna dra större slutsatser. En 25-årig tidsperiod visade sig i 

Balatti, Brooks, & Kappous (2017) studie ge signifikanta resultat på alla index. Detta kan vara 

en utgångspunkt även i fortsatt forskning på svenska marknaden. 

Denna studie introducerade en SBS som var uppbyggt med ett lönsamhetsmått. Då det finns 

flera sätt att beräkna lönsamhet i ett bolag, är rekommendationen att fortsatt forskning även 

undersöker andra mått. Några förslag på lönsamhetsmått är räntabilitet på totalt kapital, 

vinstmarginal och bruttomarginal.  
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