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Sammandrag 
I denna uppsats undersöks hur alternativa viktningsmetoder av OMXS30 
har presterat mellan 2004-2010. Studien har sin utgångspunkt i teorierna 
kring Capital Asset Pricing Model och Effektiva Marknadshypotesen. Syftet 
med studien är att undersöka huruvida ett kapitalviktat index är effektivt i 
enlighet med dessa teorier. I studien konstrueras fem stycken index, ett 
kapitalviktat, två fundamentalviktade, ett riskviktat och ett 
kombinationsviktat index. För att avgöra indexens historiska prestation 
analyseras de utifrån utvärderingsmått som mäter riskjusterad avkastning. Vi 
finner att de fundamental- och kombinationsviktade indexen genererar en 
högre riskjusterad avkastning än det kapitalviktade jämförelseindexet. 
Studiens resultat visar på att det riksviktade indexet inte lyckas generera en 
högre riskjusterad avkastning än det kapitalviktade. Vidare finner vi att det 
kapitalviktade indexet inte är fullt effektiv under vår tidsperiod. Vi finner 
istället tendenser på att det kapitalviktade indexet är svagt effektivt i enlighet 
med EMH. Detta innebär att CAPM inte är optimal eftersom dess 
grundantagande om en fullt effektiv marknad inte uppfylls. 
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1. Inledning 

I denna del av studien kommer vi att presentera bakgrunden till undersökningen, en 

problemformulering som ligger till grund för uppsatsens syfte som i sin tur besvaras 

med frågeställningen. Vi presenterar också tidigare forskning dels på globala 

marknaden, men även studier som gjorts på den svenska marknaden. 

 

1.1 Bakgrund  

“Går det att få hög avkastning utan att ta stora risker med sina sparpengar? Svaret är 

definitivt ja; Aktieindex beskrivs som en sparform med låg risk och samtidigt 

möjlighet till hög avkastning.” 

 
(Handelsbanken, 2010) 

 

Ovanstående citat finns att läsa i en broschyr från Handelsbanken Capital Markets 

som menar att en investering i aktieindex är en trygg och säker sparform med 

möjlighet till hög avkastning och låg risk. De flesta aktörer på den finansiella 

marknaden har samma intention, att få avkastning på satsat kapital. Detta är dock 

lättare sagt än gjort med hänsyn till marknadens ständiga utveckling, förändring och 

påverkan av utomstående faktorer. Dessa förändringar har lett till att den finansiella 

marknaden idag är extremt diversifierad med möjlighet att investera i nästan vad som 

helst, allt från aktier och valutor till avancerade ränteinstrument (Riksbanken, 2011). 

 

Sparande i aktieindexfonder har under den senaste tiden ökat (Karström, 2011). 

Anledningen till detta är de låga förvaltningsavgifterna och den historiskt goda 

avkastningen. Aktieindexfonder har visat sig vara en väldigt bra placering i 

jämförelse med en aktivt förvaltad fond. (Lindmark, 2006) 

 

Aktieindex avspeglar en sammansättning av underliggande aktier och det är denna 

sammansättning av aktier som ligger till grund för indexets utveckling. Alla 

underliggande aktier tilldelas en vikt beroende på vilken strategi som används. I 

aktieindex är den vanligaste strategin att vikta efter de underliggande företagens 

marknadsvärde, mätt i aktiekurs gånger antal utestående aktier. Detta innebär att 
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aktien med högst marknadsvärde också får störst vikt i indexet. Fortsatt i studien 

benämns index viktat efter marknadsvärde som kapitalviktat index. Amerikanska S & 

P 500, brittiska FTSE 100 och Stockholmsbörsens OMXS30 är alla kapitalviktade 

och fördelarna med denna typ av viktning är framförallt bred marknadsexponering 

och hög likviditet. (Arnott, Hsu, West, 2008) 

 

Det senaste decenniet har det dock blommat upp flertalet alternativa 

indexkonstruktioner till kapitalviktning där tyngdvikten istället ligger på 

fundamentala faktorer som bolagets vinst eller omsättning. De bolagen med högst 

fundamentalt värde får även högst vikt i indexet.  Ett annat sätt är att vikta indexet 

efter riskfaktorer, där de underliggande aktier med lägst risk får högst vikt och vice 

versa.  Nya indexkonstruktioner skapas ideligen, men har ännu inte slagit igenom på 

den svenska marknaden (Benson, 2010). Svenska investerare är fortfarande trogna de 

traditionella kapitalviktade aktieindexfonderna, trots forskning som påvisar brister i 

kapitalviktningen och att alternativa viktningsmetoder ger högre riskjusterad 

avkastning. (Amenc, Goltz, Martellini, 2011; Arnott et al, 2008; Velvadapu, 2011)  

1.2 Problemformulering  

Kapitalviktade index är den dominerande viktningsmetoden både på den globala och 

den svenska marknaden. Detta trots den skevhet som uppkommer i samband med 

kapitalviktning med anledning av att övervärderade aktier överviktas och 

undervärderade aktier underviktas (Arnott et al, 2008; Lindroth, 2006). Denna skevhet 

uppstår som ett direkt resultat av kapitalviktningens koppling till Capital Asset 

Pricing Model (CAPM) och den Effektiva Marknadshypotesen (EMH) (Velvadapu, 

2011; Lindroth, 2006; Amenc et al, 2011) eftersom CAPM teoretiskt 

berättigar  kapitalviktning genom att marknadsportföljens olika tillgångar tilldelas en 

vikt utefter sitt marknadsvärde. (Bodie, Kane & Marcus, 2005:264-265) 

 

Eftersom aktiens börskurs är en variabel som används för att räkna ut marknadsvärdet 

innebär detta att i en effektiv marknad återspeglas alltid det faktiska värdet på en 

tillgång i dess pris (Ross, Westerfield, Jaffe, 2008:374-376). Huruvida marknaden är 

effektiv eller inte är ett ämne intressant för diskussion, i vilken denna studie har sin 

teoretiska utgångspunkt. Marknadseffektiviteten stöds genom ett av CAPM:s 
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grundläggande antagande som menar att alla investerare är rationella och omedelbart 

har tillgång till alla offentlig information (Fama & French, 2004). Är marknaden fullt 

effektiv enligt diskussionen ovan leder detta till att marknadspriset alltid är korrekt 

och en enskild investerare aldrig kan slå marknaden. (Fama, 1970) 

 

Om marknaden däremot inte är effektiv och alla aktörer inte har tillgång till samma 

information kommer aktiekursen felprissättas och priset drivas upp av psykologiska 

faktorer genom den kollektiva uppfattningen hos investerare på marknaden. Detta 

påvisades av bland annat av Haugen & Baker (1991) som fann att den effektiva 

marknadshypotesen stämmer på lång sikt, men att marknaden är ineffektiv ur ett kort 

perspektiv. Detta medför att ett kapitalviktat index underliggande aktier tilldelas en 

felaktig vikt. En övervärderad aktie kan därför bära för stor vikt och en undervärderad 

för liten vikt. Detta i sin tur leder till skev marknadsexponering för en investering som 

följer det kapitalviktade indexet. Teorin bakom alternativ viktning pekar tvärtemot 

kapitalviktning på att marknaden inte är fullt effektiv. Investerarnas kollektiva 

uppfattning om en aktie får dess kurs att svänga mer än motiverat. Forskning visar att 

alternativt viktade index klarar av att hantera svängningarna på börsen på ett mer 

stabilt sätt och därmed undviker ekonomiska kriser, bubblor som uppstår i ineffektiva 

marknader. (Perold, 2007)  

 

Denna studie syftar till att undersöka huruvida ett kapitalviktat index är effektivt 

genom att undersöka om alternativt viktade index presterar högre riskjusterad 

avkastning. Om så är fallet är denna studie en bra fingervisning för hur alternativt 

viktade index kan användas som en sparform för att undvika bubblor och mänskliga 

förväntningar som kan påverka aktiepriset.   

 

Mot bakgrund av detta är ämnet högintressant för aktörer på svenska marknader då 

fördjupade kunskaper om alternativ indexviktning kan möjliggöra en tryggare 

sparform med hög avkastning och låg risk.  
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1.3 Syfte  
Syftet med denna studie är att undersöka huruvida ett kapitalviktat aktieindex är 

effektivt i enlighet med Capital Asset Pricing Model (CAPM) och Effektiva 

Marknadshypotesen (EMH)  

1.4 Frågeställning 

För att besvara studiens syfte kommer vi att använda oss av följande frågeställningar; 

 

- Hur har alternativa sammansättningar av OMXS30 viktat efter fundamentala 

faktorer och risk presterat under perioden 2004-2010 jämfört med det 

kapitalviktade? 

 

- Kan vi utifrån indexens prestation avgöra graden av marknadseffektivitet i 

enlighet med Effektiva Marknadshypotesen?  

1.5 Tidigare forskning 

Det har gjorts ett antal studier på den amerikanska och europeiska marknaden som 

undersöker alternativa index historiska prestationer. Utgångspunkten för dessa har 

varit en studie från Arnott et al (2008) som påvisade högre riskjusterad avkastning 

genom att vikta efter fundamentala värden. Däremot har det gjorts ett fåtal studier på 

den svenska marknaden och dessa undersöker också främst hur fundamentalviktning 

av OMXS30 har presterat historiskt jämfört med det traditionellt kapitalviktade. 

Uhrdin & Walljaeger (2005) undersökte hur ett index viktat efter de bolagen på 

Stockholmsbörsen med störst finansiell omsättning presterar jämfört med det 

kapitalviktade OMXS30 under perioden mellan 1994 - 2004. Pousette & Wallin 

(2009) undersökte hur index viktade efter fundamentala faktorer presterar jämfört 

med det traditionella OMXS30. Mot denna utgångspunkt konstruerade de index 

viktade efter bland annat försäljning, resultat, utdelning, anställda samt kassaflöde 

under perioden 1999-2009. Pousette & Wallin (2009) använde sig av samma företag 

genom hela sin undersökning, trots att företag åker in och ut ur indexet när det 

omviktas (Nasdaq OMX, 2011a). Vår studie skiljer sig genom att vi, i likhet med 
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Nasdaq OMX, kommer att vikta om indexet två gånger per år för att göra en så 

verklighetsnära jämförelse som möjligt. Detta gör att vår studie i en högre grad 

återspeglar verkligheten och därmed också är mer relevant för en investerare.  

 

Eriksson, Rödöö & Thörner Nilsson (2011) studerade även alternativ viktning av 

OMXS30 där de konstruerade index viktade efter både fundamentala och 

riskjusterade faktorer under perioden 1995-2011 i perioder av upp- och nedgång. Vår 

studie skiljer sig från denna studie dels på grund av att vi kommer studera 

sexmånaders intervaller för att bättre efterlikna den omviktning av OMXS30 som sker 

på halvårsbasis av Nasdaq OMX. Vi kommer även att konstruera ett 

kombinationsindex, viktat efter både fundamentala och riskjusterade faktorer. Denna 

kombination är enligt tidigare studier den viktning som presterar bäst, det vill säga 

uppnår högst avkastning i förhållande till risken, vilket också är mest intressant ur en 

investerares perspektiv eftersom detta index tilldelar fundamentala värdena med lägst 

risk tyngst vikt (Melas, Briand, Urwin, 2011). 

2. Teoretiskt ramverk  
I nedanstående avsnitt presenteras de teoretiska referensramar som ligger till grund 

för studiens analys och diskussion. Vi presenterar först teorin EMH och CAPM samt 

deras teoretiska koppling till problemdiskussionen. Vidare beskriver vi risk, 

avkastning och riskfri ränta som är av central betydelse för analysen. Till sist 

presenterar vi de olika teorier som ligger till grund för kapital-, fundamental-, risk- 

och kombinationsviktning av index.

 

2.1 Effektiva marknadshypotesen 

Den effektiva marknadshypotesen är central i kapitalviktade index eftersom 

metodiken antar en fullt effektiv marknad. Vid en fullt effektiv marknad återspeglas 

all tillgänglig information kring en finansiell tillgång i dess pris. Därmed är alltså 

priset korrekt i den meningen att det motsvarar den kollektiva analysen hos alla 

aktörer på marknaden. Hypotesen menar att det inte går att prestera bättre än 

marknaden eftersom all information kring en tillgångs pris redan är känt. Om 
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marknadspriset på finansiella tillgångar alltid är korrekt kommer det aldrig att existera 

över- och undervärderade aktier. (Fama, 1970)  

 

Fama (1970) diskuterade i sin studie tre olika styrkor av marknadshypotesen, det vill 

säga hur mycket priset avspeglar den tillgängliga informationen;  

 

• I en svagt effektiv marknad baseras aktiepriset på tidigare kursrörelser. 

• I en semi-effektiv marknad har alla aktörer tillgång till all offentlig 

information såsom årsredovisningar och delårsrapporter. I denna form 

kommer aktiepriset alltid att re-balanseras till sitt korrekta värde efter offentlig 

information tillkännagivs.  

• I en fullt effektiv marknad återspeglar priset på en tillgång all tillgänglig 

information, inklusive insiderinformation. I denna starka form av effektivitet 

kan ingen aktör, givet samma risk prestera bättre än marknaden.  

 

Kapitalviktade index kritiseras för att på ett alltför godtyckligt sätt anta att marknaden 

är fullt effektiv och att ingen aktör givet samma risk ensam kan prestera bättre. 

Antagandet om att alla aktörer har tillgång till samma information är snävt och är inte 

korrekt i praktiken. Vissa aktörer kommer alltid att gynnas av information tidigare än 

någon annan, vilket innebär att marknaden är ineffektiv. En ineffektiv marknad 

innebär att priset inte alltid är korrekt utan antingen hamnar över eller under sitt rätta 

värde och därmed kommer rationella investerare att handla aktier till ett felaktigt pris. 

Detta i sin tur leder till att sammansättningen i ett kapitalviktat index kommer att bli 

felaktigt eftersom undervärderade aktier underviktas och övervärderade aktier 

överviktas. Den mänskliga faktorn kommer alltså att driva marknadspriset på 

tillgångar åt olika håll vilket kommer påverka marknadsvärdet på aktien som ingår i 

indexet.  

2.2 Capital Asset Pricing Model 

CAPM är den mest vedertagna modellen inom ekonomisk teori för att värdera alla 

sorters tillgångar genom att studera relationen mellan förväntad avkastning och risk. 

Modellen används av investerare för att dels beräkna förväntad avkastning, men även 
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för att förstå risk. (Sharpe, 1964) Den förväntade avkastningen definieras enligt 

följande;  
 

!!!!! !! !!! ! !!"!!!!!!! !!!!
!

!"#!!!!!!  är tillgångens förväntade avkastning, !!  är den riskfria räntan, !!"!är 

portföljens betavärde, !!!!!  är marknadsportföljens förväntade avkastning och 

!!!!!! !! är marknadens riskpremium. Den förväntade avkastningen bestäms alltså 

av marknadens riskpremium och hur tillgången fluktuerar i förhållande till marknaden 

plus den riskfria räntan. (Sharpe, 1964) 

 

CAPM stödjer sig på följande förutsättningar för att modellen skall fungera (De 

Ridder & Vinell, 1999); 

 

• Alla investerare är rationella gällande risk och avkastning 

• Modellen ignorerar skatte- och transaktionskostnader 

• Det existerar bara en tidsperiod för placeringar 

• Alla investerare har samma placeringshorisont och agerar kortsiktigt 

• Alla investerare har omedelbart tillgång till samma information  

• Det existerar en riskfri ränta som är lika för alla investerare 

• Alla investerare väljer tillgångar utifrån parametrarna avkastning och risk 

 

Om dessa antaganden är korrekta så innebär det att det mest optimala att investera i är 

marknadsportföljen vilken inkluderar alla tillgängliga handlande tillgångar. I 

marknadsportföljen tilldelas alla tillgångar en vikt utefter sitt marknadsvärde vilket är 

samma metodik som ligger till grund för viktningen i ett kapitalviktat index. (Bodie et 

al, 2005:264-265) Om alla ovanstående antaganden är korrekta leder det till en 

fullständigt effektiv aktiemarknad med jämviktspriser på aktierna. Priset på aktier 

skulle ändras så fort ny information når marknaden och då skulle alla aktörer få 

tillgång till den omedelbart. Det är dock snävt att acceptera att alla antaganden 

fungerar i praktiken. Att alla investerare omedelbart har tillgång till samma 

information i en fullt effektiv marknad i enlighet med EMH är inte rimligt. Mer 

rimligt vore att anta att marknaden är semi-effektiv. I en semi-effektiv marknad 
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återgår alltid marknadspriset till sitt rätta värde när information från bokslut och 

årsredovisning offentliggjorts. Det går inte att generera överavkastning genom 

historisk information. Här motsäger sig CAPM och EMH varandra eftersom CAPM 

ämnar beräkna framtida förväntad avkastning. (Reilly & Brown, 2006:171) 

 

CAPM har mött stor kritik främst på grund av att de antaganden som görs inte är 

praktiskt tillämpbara. CAPM använder marknadsportföljen som ett uttryck för den 

optimala kombination med handlade aktier som kan köpas på börsen. I praktiken 

används index som dess motsvarighet, vilket ej är korrekt. Ett index behöver inte vara 

den mest optimala kombinationen med aktier, som tidigare nämnts i 

problemdiskussionen påverkas kapitalviktade index indirekt av mänskliga värderingar 

på de underliggande aktierna.  

 

Formeln stipulerar att den förväntade avkastning som en investering bör ge är 

detsamma som avkastningen på ett riskfritt värdepapper plus ytterligare riskpremie. 

Om den förväntade avkastningen inte är lika stor eller större än den avkastning som 

krävs med hänsyn till risken är det irrationellt att genomföra investeringen. En 

investerare bör således kompenseras dels för sitt risktagande och dels genom den 

riskfria räntan. (Sharpe, 1964) 

2.2.1 Risk 
Risk är ett viktigt begrepp att ta hänsyn till vid handel med finansiella tillgångar. Vid 

investeringssammanhang innebär risk att investeraren inte är garanterad att få någon 

avkastning på sitt satsade kapital. Vid väldigt riskbenägna investeringar kan till och 

med hela det investerade kapitalet gå förlorat. Risk kan mätas på olika sätt, men inom 

finansiell teori används vanligtvis volatilitet som mäter storleken på 

kurssvängningarna hos ett värdepapper. (Handelsbanken, 2010) Risk delas vanligtvis 

upp i två olika typer; marknadsrisk och företagsspecifik risk. Marknadsrisk påverkar 

alla företag i någon form genom makroekonomiska händelser till exempel 

konjunktur- och räntesvängningar eller det politiska klimatet. Företagsspecifik risk är 

relaterad till varje enskilt företag och påverkas av till ett exempel dåligt resultat eller 

ökad konkurrens. (Ross et al, 2008:323) Den specifika risken är kontrollerbar och kan 

diversifieras bort genom spridning av portföljinnehavet över flera olika branscher och 

tillgångsslag. Genom att sprida risken minskas portföljens exponering mot specifika 
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svängningarna på marknaden, men samtidigt bibehålls en god förväntad avkastning. 

Genom detta resonemang kompenseras investeraren för marknadsrisken, den risk som 

inte kan bortspecifiseras. (Haugen, 2001) 

 

Beta (! ) är en viktig parameter i CAPM. Betavärdet hos en tillgång eller en 

marknadsportfölj visar hur dess avkastning beror på den totala finansiella marknaden. 

Betavärdet avspeglar alltså marknadsrisken som ovan nämnt och är en variabel som 

representerar de eventuella makroekonomiska risker som kan uppkomma vid en 

framtida investering. En tillgångs betavärde kan pendla mellan att vara positivt och 

negativt. Värdet noll innebär att tillgången inte är oberoende av marknaden. Ett 

positivt värde innebär att tillgången rör sig med marknaden, medan ett negativt värde 

innebär att tillgången sjunker när marknaden stiger och vice versa. (Reilly & Brown, 

2006:240) Betavärdet indikerar hur den globala marknaden fluktuerar. Tror man att 

framtidsutsikterna för den globala marknaden är goda skall man välja en investering 

med högt betavärde där kurserna svänger högre än genomsnittet. Om man däremot 

omvänt inte har någon speciell syn på den framtida marknaden bör man investera i 

tillgångar med ett lågt betavärde, men med hög specifik risk. Det vill säga i 

investeringar som i låg utsträckning påverkas av globala kurssvängningar, men 

däremot av företagsspecifika händelser. (Burholt, 2007)  

2.2.2 Riskfri ränta 

Riskfri ränta är ytterligare en viktig variabel i CAPM och våra utvärderingsmått. 

Riskfri ränta definieras som den absolut högsta avkastning en investerare kan erhålla 

genom investering i helt riskfria tillgångar över en given period av tid. Hur den 

riskfria räntan skall estimeras pendlar över tid, men kutym är att man räknar på en 

mix av statsobligationer och statsskuldväxlar. Räntan brukar “pendla” mellan 2,5 % - 

5 % beroende på det makroekonomiska läget och marknadsnoteringar på långa 

statspapper, främst europeiska med 10 årig löptid. I denna studie används en riskfria 

ränta på 3,3 % baserat dels på ett historiskt medelvärde av den 10 åriga 

statsobligationen1 och dels på marknadsnormen som brukar ligga runt samma nivå 

(Riksbanken, 2011b). Anledningen till detta och inte 2011 års ränta är dels för att vi 

undersöker perioden 2004 - 2010 och dels för att räntenivåerna historisk sett under en 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
$!Medelvärde för den tioåriga statsobligationen mellan 2004 och 2010 (4,4189 + 3,3778 + 3,7012 + 4,1654 + 3,8977 + 3,2505 + 
2,8844) / 7!
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längre tid har varit lägre än våra noteringar idag, i skrivande stund är den 10-åriga 

räntan på 1,61 % (Dagens Industri, 2011).  

2.2.3 Avkastning 

Avkastning är ett ekonomiskt begrepp som beskriver vinst i förhållande till 

kapitalinsats och tid uttryckt i kronor. Begreppet är viktigt för investerare eftersom det 

syftar till tillväxt på det insatta kapitalet. Avkastning är en känd variabel, det vill säga 

att först i efterhand kan man med säkerhet säga vad avkastningen för en investering 

var. Om avkastningen för tillgång A är högre än tillgång B innebär inte detta att 

tillgång A har presterat bättre än B, prestationen är även beroende av den risk som 

investeraren har tagit. Ju högre risk, desto högre avkastning. Detta innebär att en 

investerare vid val av två stycken tillgångar med lika stor avkastning kommer att välja 

den med lägst risk. För att utvärdera förhållandet mellan avkastning och risk används 

utvärderingsmått som riskjusterar avkastningen.  

2.3 Index 
Studien grundar sig i att undersöka hur nedanstående alternativt viktade index och det 

kapitalviktade jämförelseindexet har presterat under den givna tidsperioden. De 

underliggande aktierna kommer under studiens gång att vara desamma, vi kommer att 

konstruera olika viktningar för att undersöka om hur de olika indexen har presterat 

historiskt och utefter dessa resultat analysera hur effektivt ett kapitalviktat index är. 

(Handelsbanken, 2010; Reilly & Brown, 2006:142-147) 

2.3.1 Kapitalviktat index  
Den vanligaste formen av indexviktning sker som ovan nämnts genom att vikta efter 

kapitalisering, det vill säga de underliggande aktiernas marknadsvärde. 

Marknadsvärdet fås genom att multiplicera antalet utestående aktier med aktuell 

aktiekurs. S&P 500 Composite och OMXS30 är exempel på kapitalviktade index. 

(Reilly & Brown, 2006:144-146) 

 

Konstruktionen av ett kapitalviktat index härrörs från CAPM. CAPM antar att 

kassaflöden för en investering kan bestämmas i förväg och därmed kan den 

förväntade avkastningen beräknas. Eftersom CAPM antar att marknaden är effektiv 

kommer alltid den kollektiva uppfattningen hos alla investerare avspeglas i den 
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underliggande aktiens pris. Att den kollektiva uppfattningen är om ett korrekt pris är 

rätt innebär således också att företagens marknadsvärden som är en nyckelvariabel i 

kapitalviktningen också kommer att vara rätt. (Sharpe, 1964) En av fördelarna med 

kapitalviktat index är just detta, att eftersom marknadens kollektiva uppfattning om en 

aktie ligger till grund för viktningen är det ett objektivt mått. Kapitalviktade index är 

relativt simpla indexkonstruktioner som enkelt rebalanseras. I ett kapitalviktat index 

som till exempel OMXS30 ingår de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen 

under föregående sex månaders period vilket innefattar aktier från flera olika sektorer 

(Nasdaq OMX, 2011a). 

  

Teorin om den effektiva marknaden är en av orsakerna till kritiken mot kapitalviktad 

indexviktning. Om marknaden inte är effektiv som CAPM menar är det kollektiva 

antagandet hos alla investerare fel och aktierna kommer felprissättas. Nofsinger 

(2010) menar att detta är fallet på grund av mänskliga psykologiska faktorer som 

alltid kommer att påverka i prissättningen av aktier, vilket i sin tur kommer att 

påverka indexet. Med utgångspunkt i denna teori kommer vi nedan att presentera 

ytterligare teorier kring alternativ viktning av index.  

2.3.2 Fundamentalviktat index  
Fundamental indexering har under de senaste decennierna får allt mer gehör inom den 

finansiella debatten där förespråkarna kritiserar den traditionella kapitalviktningen 

och menar på att kapitalviktningen investerar mer i övervärderade aktier och mindre i 

undervärderade aktier (Arnott et al, 2008; Perold, 2007). Förespråkarna för 

fundamental indexering menar att marknaden inte är effektiv enligt EMH och de 

aktier som ingår i det kapitalviktade indexet felprissätts. Genom att istället vikta 

indexet efter fundamentala värden till exempel vinst, bokfört värde på eget kapital, 

försäljning, antal anställda och utdelning kan mänskliga marknadsvärderingar 

undvikas (Chow, Hsu, Kalesnik, Little, 2011). Enligt principen om att vikta efter 

fundamentala värden så ska istället de företagen med högst fundamentalt värde 

tilldelas högst vikt i indexet.  

 

Arnott et al (2008) får stöd för sina studier i ett flertal forskningsartiklar, Velvadapu 

(2011) och Asness (2006) menar bland annat att fundamental viktning presterar bättre 

än kapitalviktning på grund av att marknaden inte är effektiv. Hade marknaden varit 
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fullt effektiv hade aktiepriset ständigt varit korrekt och det hade inte funnits något 

utrymme för fundamental analys. Om marknaden är fullt effektiv kommer ingen 

investerare att kunna slå marknaden genom att investera i enskilda aktier. Enligt 

CAPM är det enda sättet att prestera bättre i en fullt effektiv marknad genom att 

investera i ett index eller en portfölj med ett betavärde över ett. Detta innebär att 

exponeringen ökar mot marknadens svängningar och därmed bör beläggas med en 

högre riskpremie. (Sharpe, 1964) I och med detta kan man med fundamental viktning 

ge större vikt åt undervärderade aktier och vice versa.  

2.3.3 Riskviktat index  
Låg risk och hög avkastning är något som många investerare vill uppnå och något 

som stora institutioner lockar med när det gäller till exempel pensionssparande. För en 

stor del av svenska befolkningen är det intressant att investera i värdepapper, till 

exempel indexfonder med låg risk och hög avkastning. (Handelsbanken, 2011) Detta 

resonemang styrks av Ang, Hodrick, Xing, Zhang (2006) som genomförde en studie 

på den amerikanska marknaden och visade att aktier med hög volatilitet tenderar att 

leverera en lägre genomsnittlig avkastning än aktier med låg volatilitet oavsett 

marknadsläge. Blitz & van Vilet (2007) påvisar samma resultat när de undersöker 

hypotesen på fler marknader och under en längre tidsperiod.  

 

Enligt CAPM är det inte möjligt att förbättra den riskjusterade avkastningen genom 

att minimera risken så länge de underliggande aktiernas avkastning är linjärt relaterad 

till beta. Om avkastningen inte är linjärt relaterad är inte marknaden effektiv och 

denna felaktiga prissättning kan utnyttjas för att generera en högre riskjusterad 

avkastning. En viktning där variansen minimeras ger således de underliggande 

aktierna med hög varians mindre vikt och aktier med låg varians större vikt. (Arnott, 

Kalesnik, Moghtrader, Scholl, 2010)  

2.3.4 Kombinationsviktat index 

Arnott et al (2010) menar på att man bör kombinera olika passiva strategier för att på 

så sätt konstruera ett index uppnår ett bättre alternativ för en investerare. Det kan till 

exempel vara fördelaktigt att kombinera fundamental viktning med riskviktning för 

att på så sätt skapa ett riskjusterat fundamentalt index (Haugen & Baker, 1991). Detta 
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kombinationsindex minimerar risken hos de underliggande aktierna samtidigt som det 

fångar upp aktier med starka fundamentala värden (Arnott et al, 2010).  

3. Metod  
I denna del av uppsatsen kommer vi att återknyta till problemformuleringen och syftet 

för sedan presentera vårt val av index och tidsperiod. Vidare presenterar vi 

datainsamling, justering och bortfall av data samt kritik till metodvalet. I detta avsnitt 

för vi en diskussion om studiens ansats, hur den operationaliseras och de svåra val 

som gjorts under arbetet. Vidare presenteras de olika indexens konstruktion och de 

utvärderingsmått som används för att mäta riskjusterad avkastning som används som 

underlag för vår analys.  

 

3.1 Metodens utgångspunkt 

Utgångspunkten i denna studie är att undersöka huruvida alternativt viktade index 

presterar högre riskjusterad avkastning än traditionellt kapitalviktade index. Syftet 

med denna studie är att undersöka huruvida ett kapitaliviktat index är effektiv i 

enlighet med CAPM och EMH. Vi har konstruerat fem stycken index;  

 

• Ett kapitalviktat index, en replikering av Nasdaq OMXS30 

• Ett fundamentalindex viktat efter utdelning 

• Ett fundamentalindex viktat efter omsättning 

• Ett riskindex viktat efter de underliggande aktiernas varians  

• Ett kombinationsindex viktat efter utdelning, omsättning och risk 

 

Viktningsmetodiken förklaras utförligare nedan i avsnitt 3.6. Vid jämförelsen mellan 

de olika indexen används Sharpe- och Treynorkvoten samt Tracking Error för 

utvärdera de olika indexens avkastning i förhållande till risk. Anledningen till att vi 

använder oss utav flera olika mått är för att de definierar risk på olika sätt vilket är 

intressant för studiens analys.  
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3.2 Val av index och tidsperiod 

Vi har valt att avgränsa vår studie till OMXS30, ett kapitalviktat index bestående av 

de trettio mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen. OMXS30 utgör 65 % av 

handelsvolymen och 45 % av värdet på Stockholmsbörsen och är därför en bra 

utgångspunkt för studien. Resultatet av studien ger därför en bra indikation över den 

svenska aktiemarknaden i sin helhet och kan appliceras på andra index på 

Stockholmsbörsen.  

 

Vi har valt att se till OMXS30:s prestation under sjuårsperioden 2004-01-01 till 2010-

12-31. Denna period består av kortare perioder av upp- och nedgångar vilka gör 

perioden intressant att undersöka. Från 2004-01-01 till 2007-06-30 (1) är det en 

kraftig uppgång, följt av en kraftig nedgång från 2007-07-01 till 2009-01-01 (2). 

Denna nedgång följs av ytterligare en uppgång från 2009-01-01 till 2010-12-31 (3). 

Eftersom OMXS30 viktas om två gånger per år får vi totalt fjorton halvårsperioder. 

En fördel med att vi valt den relativt aktuella tidsperioden är att majoriteten av de 

aktier som ingår i indexet fortfarande finns att handla på Stockholmsbörsen och 

historiska aktiekurser finns tillgängliga.  

 

 
Figur 1. Utvecklingen hos OMXS30 under perioden 2004-01-02 till 2010-12-31 
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3.3 Datainsamling 

Denna studie är en kvantitativ undersökning med en deduktiv ansats. Vi använder oss 

av redan existerande teorier och försöker bevisa och förklara våra resultat. Studien 

omfattar ett stort antal observationer, stängningskurser för de aktier som under vår 

tidsperiod ingått i studien, men med få variabler som grund för analysen. Vi använder 

oss av ett deskriptivt tillvägagångsätt eftersom vi utgår från etablerade teorier inom 

finansiell ekonomi. Studien är av kvantitativ sort och baserar sig baserar sig i första 

hand på sekundärdata hämtat från databasen Thomson Reuters Datastream, en av 

världens största finansiella databaser (Datastream, 2011), vilket stödjer det deskriptiva 

angreppssättet (Patel & Davidson, 2011). Denna källa anser vi vara tillförlitlig och 

datainsamlingen bör kunna genomföras på liknande sätt, vilket stärker Bryman & 

Bells (2007) kriterium om replikering av studien. Eftersom aktieindexet OMXS30 

under hela vår undersökningsperiod har omviktats två gånger per år, har vi dels 

behövt information om vilka aktier som ingått under vilka perioder samt de dagliga 

historiska stängningskurserna. Information om vilka aktier som ingått när har 

insamlats via mailkorrespondens med Nasdaq OMX (Olsson, 2011). Under 

undersökningsperioden har det ingått 39 stycken företag, varav ett, Wihlborgs 

Fastigheter har fallit bort på grund av bristande information. Bortfallet och de aktier 

som ingår i studien presenteras utförligare i bilaga 1. De historiska 

stängningskurserna har hämtats från Thomson Reuters Datastream.  För att 

säkerhetsställa studiens noggrannhet och tillse att vår data är korrekt har stickprov 

gjorts och jämförts med de historiska aktiekurser som presenteras på Nasdaq OMX:s 

hemsida.  (Nasdaq, 2011b). Jämförelserna mellan stickproven har varit positiva vilket 

ytterligare stärker studiens reliabilitet.  

 

I vissa av våra perioder har några företag haft både A- och B-aktier listade på 

OMXS30 vilket innebär att A- och B-aktierna har tilldelats varsin fundamental vikt. 

Detta anser vi är korrekt eftersom båda aktierna representerar samma företag, men 

värdepapperna är skilda från varandra. De fundamentala värdena har även de till stor 

del inhämtats från Thomson Reuters Datastream. I de fall data inte har funnits att 

tillgå via den källan på grund av avnotering eller uppköp har vi vänt oss till de 

berörda bolagens årsredovisningar. I några fall har siffrorna från årsredovisningarna 
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redovisats i annan valuta än SEK. Detta innebär att en replikering av studien skulle 

kunna få ett annat utfall om ett annat växelkursdatum används. I denna studie har vi 

använt sista dagen för varje innevarande räkenskapsår. Vi anser inte att vårt val 

påverkar studien nämnvärt eller sänker reliabiliteten. Denna studie är baserad på 

officiell data och studiens omfång skulle kunna utökas till fler jämförelseperioder, på 

flera olika sektorer i olika marknader. Antalet index viktade andra fundamentala 

faktorer kan även de utökas. Detta ger studiens resultat ett en högre generaliserbarhet 

vilket är ett ytterligare kriterium som enligt Bryman & Bell (2007) bör uppfyllas i en 

kvantitativ studie.  

3.4 Justering och bortfall av data  

Det har under studiens gång uppstått några problem med datainsamlingen. Vi har 

även behövt justera några fundamentala värden eftersom värdet angetts i andra valutor 

än svenska kronor (SEK). Det har ej kunnat gå att finna någon historisk aktiekurs för 

Wihlborgs fastigheter AB varför denna aktie har exkluderats ur studien. Vi anser dock 

inte att detta påverkar studien nämnvärt då Wihlborgs endast ingick i indexet under 

2005:s första period med en vikt på 0,69 %. Aktien kan inte anses drivande för något 

av våra index eftersom de tilldelats en vikt på 0,4 % i vårt rörelseresultat-index och 

0,04 % i vårt omsättningsindex.  

 

Fundamentala värden för Autoliv SDB och Stora Enso R har ej kunnat hittas i 

Thomson Reuters Datastream varför vi istället har vänt oss till företagens 

årsredovisning för att hämta utdelning och omsättning. Detta borde inte påverka vår 

undersökning nämnvärt eftersom Thomson Reuters Datastream är tillförlitlig källa 

med samma värden som företagens årsredovisningar. 

  

Alla värden i vårt fundamentala index utgår från SEK. Autoliv SDB och ABB har 

presenterat sina årsredovisningar i US Dollar och Stora Enso i Euro. Dessa tre har 

därför räknats om till SEK. För att göra en sådan rättvis omräkning som möjligt har 

växelkursen från den dag som bokslutet presenterades använts, vilket också är samma 

dag som re-balansering av indexet har skett. Hemsidan Xe.com har använts för att där 

kunna hitta de historiska växelkurserna (Xe.com, 2011). De bolag vars omsättning 

och rörelseresultat som har räknats om är Autoliv SDB och Stora Enso R. Företag 
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med negativt rörelseresultat har justerats och fått värdet noll. Detta eftersom det inte 

går att få en negativ vikt i ett index.  

3.5 Kritik till metodval 

Valet av vår tidsperiod är inte tillräcklig för att ge en fullständig bild över huruvida ett 

kapitalviktat aktieindex är effektivt i enlighet med CAPM och EMH. Studien hade 

blivit mer informativ om vi istället hade valt fler tidsperioder. Eftersom studien är 

kvantitativ kan alltid insamlingen av data utökas. Även om studien innefattas av en 

begränsad tidsperiod anser vi att den bör kunna ge en indikation om effektiviteten hos 

ett kapitalviktat index.  

 

Vår metod för att konstruera de fundamentala indexen innebär att indexeringen blir 

släpande ett halvår. Alla bokslut från föregående räkenskapsår skall vara Bolagsverket 

tillhanda senaste 31 juli efterföljande år (Bolagsverket, 2011) Detta innebär att 

årsredovisningen presenteras senast under första halvan av året och används inte 

förrän under period två samma år. Genom att konstruera indexen på detta sätt kommer 

ett halvårs inaktuell fundamental data ligga till grund för viktningen samtidigt som 

nya årsredovisningar publiceras. 

 

Vi har konsekvent under studien tillförlitat oss på Thomson Reuters vid insamlandet 

av historiska aktiekurser, fundamentala värdet samt volatilitet. Vi är medvetna om att 

detta inte är optimalt, men vi anser ändå att Thomsons Reuters är så pass tillförlitlig 

att studiens trovärdighet inte skadas. 

 

Hur den riskfria räntan skall estimeras råder det delade meningar om. Eftersom vi valt 

att använda oss av en riskfri ränta på 3,3 % kommer det att påverka våra två av våra 

utvärderingsmått.  

3.6 Konstruktion av index 

För att studien skall vara så reliabel som möjligt med få bortfall replikerar vi Nasdaq 

OMX:s metodik och viktar om kapital- och riskindexet två gånger per år. De två 

fundamentala indexen viktas däremot om en gång per år eftersom data från boksluten 
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inkommer några månader efter föregående år. Vidare behöver vi information om vilka 

aktier som ingår i indexet under vilka perioder. Denna information har vi fått via e-

post av Nasdaq OMX (Olsson, 2011). För att undersökningen mellan våra index ska 

bli så adekvat som möjligt konstruerar vi ett eget kapitalviktat index i likhet med 

Nasdaq OMX. Genom att göra detta uppnår vi en högre validitet eftersom alla index i 

studien utgår utifrån samma aktier under samma perioder med justerade aktiekurser. 

Genom att konstruera vårt egna kapitalviktade index och använda det som 

jämförelseindex kommer vår undersökning inte att vara en kopia av verkligheten, men 

jämförbarheten mellan indexen ökar. Vi behöver även historiska stängningskurserna 

för samtliga underliggande aktier för de perioder vi har valt att analysera.  

 

Nedan presenteras för varje konstruerat index exempel på hur viktningarna går till för 

att läsaren ska få en överskådlig blick över metodiken. Vi kommer inte utvärdera de 

enskilda indexen i detta kapitel och kan därmed inte heller säga om resultatet för dem 

är bra eller dåligt. Detta sker utförligt i Empiriavsnittet 4.0 där vi använder 

utvärderingsmåtten som underlag för analysen.  

3.6.1 Kapitalviktat index 
Vid konstruktionen av det kapitalviktade indexet behövs senaste stängningskurs och 

antal utestående aktier. Dessa två multiplicerar vi med varandra för att beräkna det 

totala marknadsvärdet för varje underliggande aktie. Detta värde dividerar vi sedan 

med summan av samtliga aktiers marknadsvärde för att på så sätt fram en procentuell 

vikt för varje enskild aktie.  

 

De underliggande aktiernas vikt i ett kapitalviktat index beräknas enligt följande 

formel; 

wj =
vj
!vj

 

där wj  är den underliggande aktiens vikt, vj  aktiens marknadsvärde och !vj  är 

summan av alla i underliggande aktiers marknadsvärde. Aktiekursen vid 

viktningstillfället kommer ligga till grund för beräkningen av de enskilda aktiernas 

vikter. Det innebär att den aktien med högst börsvärde, det vill säga aktiekurs 

multiplicerat med antal utestående aktier, kommer få högst vikt i indexet.  
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Nedan presenteras exempel på viktning efter marknadsvärde; 

Tabell 1. Exempel på kapitalviktning för period ett 2006 

3.6.2 Fundamentalviktat index 
För att konstruera det fundamentala indexen behöver vi som tidigare nämnts 

fundamentala värden för de företag vars aktier som ingår i de olika perioderna. Vi 

använder oss av omsättning och utdelning eftersom dessa två värden är drivande vid 

fundamental aktieanalys. För att få fram varje enskild akties vikt i indexet dividerar vi 

det fundamentala värdet med totalt fundamentalt värde under den aktuella perioden. 

Aktiernas vikt beräknas enligt följande formel; 

wj =
f j
! f j

 

där wj  är den underliggande aktiens vikt, f j  är den fundamentala faktorns storlek och 

! f j  är summan av alla underliggande aktiers fundamentala faktorer. 

De fundamentala faktorerna baseras på nyckeltal från årsbokslut vilket innebär att en 

aktie som finns med under flera perioder kommer tilldelas samma vikt under vissa 

perioder. Att årsbokslut publiceras i efterhand innebär att viktningen efter 

fundamentala faktorer blir släpande. Samtliga företag i studien publicerar sina 

årsbokslut för föregående år under våren, vilket för oss innebär att de inte kan 

användas för viktning av period ett. Vi har därför valt att använda dem under period 

två och nästföljande period ett. Det innebär att de aktierna som ingår i indexet 

kommer att förändras, men att vid viktning för vissa perioder av ett år kommer samma 

fundamentala data användas som för föregående period. Om till exempel TeliaSonera 

publicerar 2005-års bokslut under period ett 2006 använder vi de fundamentala 

faktorerna från detta under period två 2006 och period 2007 eftersom det är de 

fundamentala data som då är mest aktuell. 
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Nedan presenteras exempel på viktningen efter utdelning; 

Tabell 2. Exempel på utdelningsviktning för period ett 2006 

 

Nedan presenteras exempel på viktningen efter omsättning; 

Tabell 3. Exempel på omsättningsviktning för period ett 2006 

3.6.3 Riskviktat index 
Vårt riskviktade index konstrueras efter den teori vi tidigare presenterat som tar sin 

utgångspunkt i att minimera variansen hos de underliggande aktierna. För att beräkna 

variansen används 250-dagars volatilitet för respektive underliggande aktie. 

Anledningen till detta är att det är uppskattningsvis antalet handelsdagar under ett år 

(Hull, 2003:284). Variansen beräknas genom kvadraten av volatiliteten. Därefter 

beräknas den inverterade variansen genom att talet ett divideras med variansen. Den 

inverterade variansen beräknas för att ge de underliggande aktierna med en låg 

varians större vikt och vice versa. Den totala inverterade variansen divideras med 

denna för att ge respektive aktie en procentuell vikt. De underliggande aktiernas vikt i 

ett riskviktat index beräknas enligt formeln nedan; 

 

wj =
1/! 2

j

!1/! 2
j  

 

där wj  är den underliggande aktiens vikt, 1/! 2  är ett dividerat med variansen storlek 

och !1/! 2  är summan av ett dividerat med alla underliggande aktiers varians. 

Eftersom vi vill att de underliggande aktier med en låg varians ska ha en tyngre vikt 

och vice versa dividerar vi talet ett med variansen.  

Nedan presenteras exempel på viktningen efter varians; 

Tabell 4. Exempel på riskviktning för period ett 2006 
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3.6.4 Kombinationsindex 
För att konstruera ett kombinationsindex har vi valt att likavikta de tre alternativa 

metoderna för indexering. Det innebär att varje underliggande viktningsfaktor 

kommer att få !-vikt enligt formeln; 

 

wj =
1
3
!

f j
" f j

+
1
3
!

f j
" f j

+
1
3
!
1/! 2

j

"1/! 2
j

 

 

där wj  är den underliggande aktiens vikt, f j  är den fundamentala faktorns storlek och 

! f j  är summan av alla i underliggande aktiers fundamentala faktorer, 1/! 2  är ett 

dividerat med variansen storlek och !1/! 2  är summan av ett dividerat med alla 

underliggande aktiers varians. Eftersom de underliggande aktier med en låg varians 

ska ha en tyngre vikt och vice versa divideras talet ett med variansen. Indexet väger 

samman aktier med låg volatilitet och aktier som präglas av positiva fundamentala 

faktorer.  

 

På så sätt justeras de fundamentala faktorerna efter risk. En aktie som har ett bra 

fundamentalt värde, till exempel en relativt hög omsättning, får i ett fundamentalt 

index även en hög vikt. Om denna aktie även präglas av en relativt hög risk kommer 

denna akties vikt att justeras ner i ett kombinationsindex. På samma sätt kommer en 

aktie med en relativt lågt fundamentalt värde, men även en låg risk, få en större vikt i 

vårt kombinationsindex än i ett fundamentalt index. Den fundamentala faktorn 

justeras alltså efter risk.  

 

Nedan presenteras exempel på kombinerad viktning; 

Tabell 5. Exempel på kombinationsviktning för period ett 2006 
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3.7 Indexets värde 

Ett indexvärde beräknas enligt formel; 

 

Indexvärdet =
!Pt wt

"Pbwt

 

där Pt  är aktiens stängningskurs för dag t, wt  är aktiens vikt för dag t, Pb  är aktiens 

stängningskurs för indexets basdag och wt  aktiens vikt för indexets basdag. (Reilly & 

Brown, 2006:145)  

3.8 Utvärderingsmått 

Utvärderingsmått används främst inom fondförvaltning för att avgöra huruvida en 

fond eller portfölj har presterat bra eller inte. Precis som i ovanstående teori om 

avkastning och risk innebär det inte att ett index har presterat bättre än ett annat enbart 

på grund av att det har genererat högre avkastning. För att ge en mer rättvis bild 

utvärderas avkastningen i förhållande till risken. Nedanstående redogör vi för tre 

stycken utvärderingsmått utöver beta som är vedertagna inom finansiell teori.  

För att beräkna de riskvariabler som används i utvärderingsmåtten nedan har vi 

använt Microsoft Excel. Funktionen för att räkna ut beta är SLOPE och för 

standardavvikelse STDEV. Eftersom vårt kapitalviktade index även är vårt 

jämförelseindex har det tilldelats betavärdet 1.  

3.8.1 Sharpekvot 
Sharpekvoten är det mest utbredda måttet för att beskriva den riskjusterade 

prestationen hos en finansiell tillgång. Sharpekvoten visar överavkastningen för en 

tillgång per total risk. En bra Sharpekvot i en typ av marknad behöver inte vara bra i 

en annan, det intressanta är att ta reda på vilken av två investeringar som har högst 

kvot i samma marknad. Som riskmått används standardavvikelse. Sharpekvoten 

beräknas enligt nedan;  

 

!! !! !
!!" ! !!"

!!
!
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!!  är Sharpekvoten för en portföljen, !!"  är avkastningen på portföljen i under 

perioden t, !!" är den riskfria räntan under perioden t (benämns ytterligare i avsnittet 

om riskfri ränta) och !! är portföljens standardavvikelse.  

 

Sharpekvoten visar alltså överavkastningen för en tillgång i förhållande till risken, där 

risken mäts som total risk, eller volatilitet. Därav är Sharpe ett bra utvärderingsmått i 

icke-diversifierade portföljer, portföljer som innehåller tillgångar av samma 

tillgångsslag. En högre kvot innebär att placeringen har en större överavkastning i 

förhållande till risken. (Bodie et al, 2005:812; Sharpe, 1966) 

3.8.2 Treynorkvot 
Treynorkvoten är snarlik Sharpe-kvoten och visar även den överavkastningen per 

riskenhet hos en portfölj, men använder sig istället av marknadsrisken (!) som 

riskmått och beräknas enligt följande; 

 

!! !! !
!!" ! !!"

!!
 

 

!! är Treynorkvoten för en given portfölj, !!" är avkastningen för den givna portföljen 

under perioden t, !!" är den riskfria räntan under perioden t och !! är portföljens 

betavärde. I en jämförelse med CAPM så ser vi att täljaren i Treynors kvot är 

densamma som vänsterledet i CAPM och riskmåttet beta är proportionellt mot beta i 

CAPM. (Treynor, 1965)  

 

I Sharpekvoten mäts överavkastningen i förhållande till volatiliteten, medan 

Treynorkvoten som ovan nämnt tar hänsyn till portföljens överavkastning i 

förhållande till marknadsrisken. Treynorkvoten är därför ett bättre mått än Sharpe i 

väldiversifierade portföljer eller indexfonder. Genom att mäta indexets betavärde kan 

vi utläsa dess känslighet mot svängningarna på marknaden, vilket ger oss bättre 

uppslag för diskussion kring indexets effektivitet mot total marknad.  

3.8.3 Tracking error  
Tracking error är ett riskmått som beskriver avkastningsutvecklingen för en portfölj i 

förhållande till sitt jämförelseindex. Tracking error är ett mått som ger en indikation 
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på vilken investeringsstrategi som följs. Ju högre tracking error desto större avvikelse 

från jämförelseindex. I passiv förvaltning, så som våra indexfonder bör tracking error 

vara låg och pendla mellan 0-1 (%??) Tracking error räknas ut enligt följande;  

 

!"! ! !!!!! ! !!!!
!

!"! är tracking error, ! är standardavvikelsen av !! portföljens avkastning minus !!, 

jämförelseindexets avkastning. I passiv förvaltning när investeringen följer ett 

jämförelseindex är det inte absolut avkastning som är det intressanta, utan 

investeringen bör ha så låg volatilitet mot sitt jämförelseindex som möjligt. I denna 

studie är tracking error av intresse för att se till hur våra index avviker från 

jämförelseindexet, OMXS30. (Reilly & Brown, 2006:610-611) 

4. Empiri  
 

I denna del av studien kommer vi att presentera empirins resultat. Först presenteras 

avkastningen hos alla index utan hänsyn till risk för att skapa en överskådlig blick av 

resultatet. Sedan presenteras empirin utifrån våra utvärderingsmått, Sharpe- och 

Treynorkvoten samt Tracking Error. Vi gör även en utförligare presentation av den 

kraftiga börsnedgång som drabbade Stockholmsbörsen 2008.  

 
De alternativa viktningsmetoderna kännetecknas av att samtliga vill åstadkomma en 

högre riskjusterad avkastning än det klassiska kapitalviktade indexet, antingen genom 

att öka avkastningen eller att minska risken. Våra fundamentala index försöker uppnå 

detta genom att justera efter de fundamentala faktorerna utdelning och omsättning. 

Genom denna viktning ämnas marknadens felprissättningar utnyttjas och därmed 

uppnå en bättre riskjusterad avkastning. Vårt riskviktade index försöker uppnå samma 

resultat genom att minimera risken i de underliggande aktierna.  
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4.1 Utvärdering av index 

Figur 2. Utvecklingen av index under perioden 2004-01-02 till 2010-12-31. Se även bilaga 2.  
 

Tabell 6. Utvärdering av hela perioden 2004 – 2010 

4.1.1 Slutvärde av 100 kronor 
Det fundamentala indexet viktat efter omsättning har under hela perioden genererat  

högst avkastning utan hänsyn till risk. Om vi vid början av 2004 investerade 100 

kronor i detta index hade vår investering vid slutet av 2010 gett oss ett slutvärde på 

154,27 kronor. Omsättningsindex har ett slutvärde som är 31,02 kronor högre än det 

kapitalviktade indexet och 44,04 kronor högre än det riskviktade indexet. Det 

riskviktade indexet är även det som index som har genererat sämst slutvärde av de 

ursprungliga investerade 100 kronorna.  
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Vi ser att samtliga index, förutom det riskviktade, har presterat bättre än det 

kapitalviktade indexet. Slutvärdet av de ursprungliga 100 kronorna ser ut som 

följande; 

 

Tabell 7. Slutvärdet av 100 kronor för hela perioden 2004 – 2010 

4.1.2 Sharpekvoten 
Sharpekvoter har beräknats utifrån varje index genomsnittliga avkastningar per år i 

förhållande till risken mätt i volatilitet. Ju högre Sharpekvot, desto bättre riskjusterad 

avkastning. För att uppnå detta är det mesta optimala för varje index en så hög 

avkastning som möjligt i kombination med en låg volatilitet.  

 

Indexen viktade efter omsättning, utdelning och kombinationen har alla genererat en 

högre Sharpekvot än det kapitalviktade jämförelseindexet, vilket är positivt eftersom 

det indikerar en högre riskjusterad avkastning. Omsättningsindexet har genererat 

högst Sharpekvot på 0,127.  

 

Volatiliteten är en viktig aspekt i Sharpekvoten eftersom det är den variabeln som 

justerar för risken. Det riskviktade indexet uppnår lägst volatilitet med 21 % jämfört 

med det kapitalviktade som har en volatilitet på 21,42 %. Övriga index uppvisar en 

högre volatilitet. Det riskviktade indexet har därmed lyckats med sitt syfte, att minska 

volatiliteten hos de underliggande aktierna, men har även lägst avkastning på 1,27 %, 

vilket ger indexet lägst Sharpekvot. Avkastningen från riskindexet är så pass låg att 

det hade varit mer optimalt för en investerare att investera i enbart den riskfria räntan 

som hade gett en genomsnittlig avkastning på 3,30 %. 

 

Kombinationsindexet har en Sharpekvot på 0,031 vilket är näst högst i vår jämförelse. 

Detta är ett intressant resultat eftersom det visar på att det finns goda möjligheter att 

använda sig av kombinerad indexering.  

 

Tabell 8. Sharpe-kvoten för hela perioden 2004 – 2010 
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4.1.3 Treynorkvoten 
I Treynorkvoten används beta som riskmått. Beta är som tidigare nämnts synonymt 

med marknadsrisken, det vill säga det risk som beror på makroekonomiska händelser 

och påverkar alla tillgångar. Vårt kapitalviktade index har betavärde ett eftersom det 

är vårt jämförelseindex. De andra indexens betavärden anges i förhållande till 

jämförelseindexet.  

 

Omsättningsindexets betavärde på 1,106 indikerar på att indexet svänger 10,6 % mer 

än jämförelseindex. Det riskviktade indexet har ett negativt betavärde på 0,917 vilket 

innebär att om det kapitalviktade indexet har en positiv utveckling går det riskviktade 

indexet åt motsatt håll.  

 

Omsättningsindexet har högst Treynorkvot, trots att det har det högsta betavärdet. 

Detta beror på att indexet har högst genomsnittlig avkastning per år. 

Utdelningsindexet och kombinationsindexet visar de på högre Treynorkvot än det 

jämförelseindex. Resultatet ger ytterligare stöd till Sharpekvoten om att alternativ 

indexering ger goda möjligheter till riskjusterad avkastning. Det riskviktade indexet 

har lyckats sänka betavärdet, men har sämst Treynorkvot på -0,022. Detta beror på 

den låga genomsnittliga avkastningen. Negativa Treynorkvoter hos det kapitalviktade- 

och riskviktade indexet indikerar på att det hade varit mer optimalt att investera i den 

riskfria räntan vilken hade gett en genomsnittlig avkastning på 3,30 %.  

 

Tabell 9. Treynorkvoten för hela perioden 2004 – 2010 

4.1.4 Tracking Error 
Tracking Error mäter med vilken volatilitet indexets avkastning skiljer sig från sitt 

jämförelseindex. Samtliga index Tracking Error-värde visar på att sammansättningen 

skiljer varandra åt. Det riskviktade indexet uppnår en Tracking Error på 7,63 % vilket 

är positivt. Ett högt Tracking Error tyder på att sammansättningen av underliggande 

aktier i detta index avviker störst från jämförelseindex.  
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Tabell 10. Tracking error för hela perioden 2004 – 2010 

4.1.5 Nedgång 2008 
Under vår undersökningsperiod avspeglar 2008 den perioden med den kraftigaste 

nedgången. Det index som visar på minst procentuell nedgång under denna period är 

det kapitalviktade indexet. Vårt riskviktade index misslyckas, trots låg volatilitet och 

beta över hela perioden att minimera den procentuella nedgången under denna period. 

Ingen av våra alternativa viktningsmetoder lyckas bättre sett till procentuell 

utveckling under 2008.  En förklaring till att de alternativa indexens avkastning var så 

pass mycket lägre än det kapitalviktade kan vara att det kapitalviktade har en mycket 

högre vikt av Hennes & Mauritz. HM:s vikt i det kapitalviktade är ca 7 %, medan 

bolaget tilldelades en vikt runt 3,5 % i de alternativa indexen. Under krisen 2008 höll 

sig HM relativt bra och aktiekursen sjönk bara 21 %. Detta är en låg siffra i 

jämförelse med Nokia som hade en vikt på 20 % i riskindexet. Nokias aktiekurs sjönk 

under samma period cirka 50 %. (Datastream, 2011)    

 

 
Tabell 11. Procentuell utveckling för de olika indexen under 2008.  

5. Analys 
Analysen inleds med studiens syfte för att låta läsaren återknyta till problemet. Vidare 

analyseras de olika indexens prestation i förhållande till jämförelseindexet. Slutligen 

analyseras indexen med hänsyn till studiens bakomliggande teori, EMH och CAPM. 

 
Utgångspunkten i denna studie har varit att undersöka huruvida alternativt viktade 

index presterar högre riskjusterad avkastning än traditionellt kapitalviktade index. 

Syftet är att undersöka huruvida ett kapitaliviktat index är effektivt i enlighet med 

CAPM och EMH. 
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5.1 Alternativa index prestation under hela perioden 
De fundamentalt viktade indexen har presterat bättre än det kapitalviktade indexet 

under den givna tidsperioden. Båda två visar på en högre Sharpe- och Treynor-kvot 

än det kapitalviktade jämförelseindexet. Teorin bakom den fundamental indexering 

menar att marknaden inte är effektiv enligt EMH och de aktier som ingår i det 

kapitalviktade indexet inte är korrekt prissatta (Chow et al, 2011). Arnott et al (2008), 

Velvadapu (2011) och Asness (2006) menar att fundamental viktning presterar bättre 

än kapitalviktning på grund av att marknaden inte är effektiv. Vår empiri pekar på att 

dessa påståenden är korrekta. Båda våra fundamentala index karaktäriseras av en 

högre riskjusterad avkastning än det kapitalviktade indexet. Det innebär således att 

marknaden inte är fullt effektiv och att de fundamentala indexen lyckas utnyttja 

felprissättningen av de underliggande aktierna.   

 

Enligt CAPM är det endast möjligt att generera en högre avkastning än det 

kapitalviktade indexet genom att investera i en portfölj med ett betavärde över ett, 

vilket innebär att exponeringen ökar mot marknadens svängningar (Sharpe, 1964). 

Resultatet visar att våra fundamentala index har genererat en högre avkastning och att 

de har en större riskexponering med ett betavärde över ett. Det som är mest intressant 

är dock att Treynorkvoten är högre hos de fundamentala indexen än hos det 

kapitalviktade indexet. Således är avkastningen i förhållande till risken högre för våra 

fundamentala index. Detta visar på tendenser att marknaden inte är fullt effektiv i 

enlighet med CAPM.  

 

Under perioden 2008 som kännetecknas av kraftig nedgång har de fundamentala 

indexen procentuellt sett sjunkit mer än det kapitalviktade indexet. Således kan vi inte 

dra samma slutsats som Perold (2007) om att fundamentala index klarar ekonomiska 

kriser och bubblor på ett mer stabilt sätt. Även om vårt resultat inte visar på de 

fundamentala indexens motståndskraft mot bubblor, tror vi fortfarande att en viss 

motståndskraft föreligger. De fundamentala indexen grundar sin viktning enbart på 

reella värden och inte på någon variabel som kan påverkas av den mänskliga faktorn. 

Således bör de fundamentala indexen kunna undvika kollektiva förväntningar som 

kan blåsa upp värdet på en tillgång. Anledningen till att de fundamentala indexen inte 

stod emot nedgången under 2008 anser vi bero på att hela finansmarknaden föll 
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kraftigt och inte enskilda värdepapper direkt kopplade till en bransch, som till 

exempel under IT-bubblan.   

 

I det riskviktade indexet tyder våra resultat på att vi lyckats minimera indexets 

varians. Detta skulle enligt teorin leda till ökad avkastning, vilket är något som vår 

studie inte bekräftar. Tvärtom har det riskviktade indexet genererat sämst riskjusterad 

avkastning under undersökningsperioden.  Som benämnts i teorin är beta ett mått på 

marknadsrisken, det vill säga den risk som enligt CAPM påverkas av 

makroekonomiska händelser och inte går att diversifiera bort (Haugen, 2001). 

Betavärdet för vårt riskviktade index var under tidsperioden 0,917 vilket tyder på att 

indexet i mindre utsträckning än det kapitalviktade indexet har påverkats av 

marknadens kurssvängningar. Genom att tilldela de underliggande aktierna med lägst 

risk högst vikt i indexet har vi lyckats minimera den specifika risken. Den specifika 

risken är den som enligt CAPM kan inte kan minskas utan att avkastningen påverkas 

(Haugen, 2001). Enligt våra resultat har det riskviktade indexet lägst avkastning i 

undersökningen vilket tyder på att marknaden är effektiv i enlighet med ett av 

CAPM:s antaganden. I en fullt effektiv marknad förklaras det här av betas linjära 

relation till avkastningen. Ett lägre betavärde innebär en lägre avkastning. Om 

avkastningen inte är lika stor eller större än den avkastning som krävs med hänsyn till 

risken är det irrationellt att investerare i det riskviktade indexet. Detta eftersom den 

riskfria räntan ger en trygg högre avkastning. 

 

I likhet med Arnott et al (2010) konstruerade vi ett kombinationsindex som har 

genererat högre riskjusterad avkastning jämfört med det kapitalviktade 

jämförelseindexet. Eftersom betavärdet och volatiliteten är högre i detta index jämfört 

med det kapitalviktade menar vi på att det är de fundamentala faktorerna som bidrar 

till den höga avkastningen. Resultatet tyder på att det kombinerade indexet misslyckas 

med sitt syfte som i enlighet med Arnott et al (2010) var att minimera de 

underliggande aktiernas risk och samtidigt fånga upp fundamentala styrkor. Det tyder 

på att de fundamentala styrkorna fångas upp, men riskjusteringen misslyckas. 

Kombinationsindexet påvisar att marknaden inte är fullt effektiv i enlighet med 

CAPM, men detta härrörs enbart från sambandet med de fundamentala indexen som 

påvisade samma resultat. Värt att påpeka är att kombinationsindexet hade genererat 
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än högre avkastning och riskjusteringen hade lyckats. Teorin bakom indexet är 

således inte att förkasta.  

5.2 Marknadseffektivitet 
Huruvida marknaden är effektiv eller inte diskuteras i EMH som delar upp effektivitet 

i tre olika styrkor, svag, semi-stark och stark (Fama, 1970). För att kunna analysera 

och besvara studiens syfte huruvida ett kapitalviktade index är effektivt i enlighet med 

CAPM och EMH används ett kapitalviktat index som proxy för marknaden. 

 

I en starkt effektiv marknad kan ingen investerare prestera bättre än marknaden 

eftersom all information om en tillgång är känd för alla aktörer. Det finns inget 

utrymme för fundamental analys. Om marknaden hade varit starkt effektiv i praktiken 

borde inget av våra alternativa index generera högre riskjusterad avkastning än det 

kapitalviktade jämförelseindexet. Resultatet av vår studie påvisar motsatsen. Både de 

fundamentala index och kombinationsindexet genererar högre riskjusterad avkastning 

än jämförelseindex. Det kapitalviktade indexet är således utifrån studiens resultat inte 

fullt effektivt.  

 

Är marknaden semi-effektiv är insiderinformation den enda möjligheten för att 

prestera högre riskjusterad avkastning än marknaden. Eftersom vikterna i våra 

fundamentala index baseras på publicerad, offentlig information finns således inget 

utrymme för detta. Det kapitalviktade indexet är således utifrån studiens resultat inte 

semi-effektivt.  

 

Hade marknaden däremot varit svagt effektiv i enlighet med EMH hade aktiepriset 

baserats på tidigare kursrörelser (Fama, 1970). Hade det kapitalviktade indexet varit 

svagt effektivt hade det riskviktade indexet, baserat på historiska kursrörelser 

genererat en högre riskjusterad avkastning. Resultat i vår studie visar att det 

kapitalviktade indexet hade en genomsnittlig avkastning på 3,03 % medan det 

riskviktade hade en genomsnittlig avkastning på 1,27 %. Det kapitalviktade indexet är 

således utifrån studiens resultat inte svagt effektivt. 
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Resultatet tyder på att ett kapitalviktat index varken är starkt, semi-starkt eller svagt 

effektivt. Om vi enbart ser till det fundamentala indexet ser vi att det kapitalviktade 

indexet är svagt effektivt. Men eftersom det riskviktade indexet inte lyckas generera 

en högre riskjusterad avkastning än det kapitalviktade indexet kan vi därför inte heller 

avgöra till vilken grad det är effektivt.  

6. Slutsats och förslag till fortsatt forskning 
I detta stycke presenteras uppsatsens slutsats och förslag till framtida forskning. 

Stycket inleds med att de frågor som skulle besvaras för syftet återges och besvaras. 

Slutligen ges förslag till framtida forskning.   

 

6.1 Slutsatser 

Hur har alternativa sammansättningar av OMXS30 viktat efter fundamentala faktorer 

och risk presterat under perioden 2004-2010 jämfört med det kapitalviktade? 

 
Studien visar på att de fundamentalviktade indexen samt kombinationsindexet har 

presterat bättre än det kapitalviktade jämförelseindexet och därmed genererat en 

högre riskjusterad avkastning. Det riskviktade indexet har å andra sidan presterat 

sämre än jämförelseindexet. Om 100 kronor hade investerats i vart och en av indexen 

så hade omsättningsindexet genererat ett högst slutvärde, samtidigt som det visar på 

bäst avkastning i förhållande till risken. Slutsatsen blir således att det mest 

fördelaktiga för en investerare är att investera i ett index viktat efter omsättning.  

 

Kan vi utifrån indexens prestation avgöra graden av marknadseffektivitet i enlighet 

med Effektiva Marknadshypotesen? 

 
Utifrån denna studies resultat kan vi dra slutsatsen att graden av effektivitet hos 

marknaden, i detta fall ett kapitalviktat index är av betydelse för avkastningen i 

förhållande till risken. Vi finner att det kapitalviktade indexet inte är fullt effektivt i 

enlighet med EMH. Vidare finner vi att det kapitalviktade indexet inte är fullt effektiv 

under vår tidsperiod. Vi finner istället tendenser på att det kapitalviktade indexet är 



! /@!

svagt effektivt i enlighet med EMH. Detta innebär att CAPM inte är optimal eftersom 

dess grundantagande om en fullt effektiv marknad inte uppfylls.  

6.2 Förslag till fortsatt forskning 
Att studera till vilken grad marknaden är effektiv är intressant eftersom den kan 

avgöra vilket val av analys en investerare bör tillämpa vid investeringar. Kan man 

med säkerhet säga till vilken grad marknaden är, kan det också ge utrymme till hög 

riskjusterad avkastning.  Ett sätt att utvärdera till vilken grad marknaden är effektiv är 

att djupare analysera olika marknadslägen. Vår studie analyserade en period 

bestående av två uppgångar och en kraftig nedgång. Att istället analysera fler 

perioder, men med kortare intervall är intressant eftersom det kan ge ytterligare stöd 

till teorin om effektiv marknad.  
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7. Bilagor 

7.1 Bilaga 1. Aktier ingått i OMXS30 2004 – 2010  
Aktie: Tidsperiod: 
ABB Hela tidsperioden 
Alfa Laval Hela tidsperioden 
Assa Abloy B Hela tidsperioden 
AstraZeneca Hela tidsperioden 
Atlas Copco A Hela tidsperioden 
Atlas Copco B Hela tidsperioden 
Autoliv 2004 period ett - 2007 period ett 
Boliden 2006 period två - 2010 period två 
Drott B 2004 period ett 
Electrolux B Hela tidsperioden 
Eniro 2004 period ett - 2009 period ett 
Ericsson B Hela tidsperioden 
Fabege B 2005 period ett - 2006 period ett 
Getinge B 2009 period två - 2010 period två 
HM B Hela tidsperioden 
Holmen B 2004 period ett - 2006 period två 
Investor B Hela tidsperioden 
Lundin Petroleum 2008 period ett - 2010 period två 
MTG B 2009 period två - 2010 period två 
Nokia A Hela tidsperioden 
Nordea Hela tidsperioden 
Sandvik A Hela tidsperioden 
SCA B Hela tidsperioden 
Scania B "GGL!47*&>6!7--!P!"G$G!47*&>6!-1K!
SEB A Hela tidsperioden 
Securitas B Hela tidsperioden 
SHB A Hela tidsperioden 
Skandia  "GG<!47*&>6!7--!P!"GG@!47*&>6!7--!
Skanska B Hela tidsperioden 
SKF B Hela tidsperioden 
Swedbank Hela tidsperioden 
SSAB A "GGL!47*&>6!-1K!P!"G$G!47*&>6!-1K!
Stora Enso R "GG<!47*&>6!7--!P!"G$G!47*&>6!7--!
Swedish Match Hela tidsperioden 
Tele2 B Hela tidsperioden 
TeliaSonera Hela tidsperioden 
Whilborgs 2005 period ett (bortfall) 
Volvo B Hela tidsperioden 
Vostok Gas "GG@!47*&>6!-1K!Q!"GGA!47*&>6!-1K!

7.2 Bilaga 2. Utvecklingen av index under perioden 
2004-01-02 till 2010-12-31 
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