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Sammanfattning 

Titel: Alternativt viktade aktieindex – En kvantitativ studie av alternativa viktningar på 

OMXS30 under perioden 1995-2011 

Författare: Jesper Eriksson, Jens Rödöö, Jesper Thörner Nilsson 

Handledare: Øystein Fredriksen 

Bakgrund: Aktieindex används världen över som placeringsalternativ, jämförelsemått 

inom portföljförvaltning och som underlag för portföljoptimering. Forskare har under 

senare tid ifrågasatt index viktade efter börsvärdet och alternativa viktningsmetoder för 

index har framtagits som substitut till det kapitalviktade indexet och 

prestationsjämförelser har gjorts. Studier har främst gjorts i USA och denna studie 

ämnar göra en liknande undersökning på den svenska marknaden. 

Syfte: Syftet med vår studie är att undersöka alternativa viktningsmetoder på det 

svenska aktieindexet OMXS30 och dess historiska prestation under åren 1995-2011 i 

förhållande till det traditionellt kapitalviktade OMXS30. Syftet är vidare att analysera 

de alternativt viktade indexen som grund för portföljoptimering enligt Single-Index 

Model. 

Genomförande: Fem alternativt viktade index konstrueras i studien där viktningen 

grundas på fundamentala värden, Sharpekvoter, standardavvikelse, likaviktning och 

handelsvolym och jämförs prestationsmässigt mot OMXS30. Indexen används sedan 

vid portföljoptimering enligt SIM där aktiers och portföljers karakteristika analyseras. 

Indexens prognostisering av betavärden utvärderas i studien för att urskilja om något 

index är mer träffsäkert gällande aktiens beta för nästkommande period. 

Slutsats: Ett flertal av de konstruerade alternativa indexen genererar signifikant högre 

avkastning till lägre risk i den nedgångsperiod som analyserats varför dessa kan ses som 

en mer lönsam investering. Tendenser till högre avkastning för den totala perioden finns 

även om signifikanta skillnader inte föreligger. De alternativa indexen har föranlett 

skilda allokeringsbeslut vid portföljoptimeringen vilket har gett stora utslag i 

portföljernas förväntade prestation såväl som faktisk prestation efter optimeringen 

genomförts. 

Nyckelord: Index, Kapitalviktat, Minimum-Volatilitetsviktat, Volymviktat, 

Effektivitetsviktat, Fundamentalviktat, Likaviktat, beta, Single-Index Model



 

 

Abstract 

Title: Alternative index weighting schemes – A quantitative study of alternative index 

weighting schemes on OMXS30 during the period 1995-2011 

Authors: Jesper Eriksson, Jens Rödöö, Jesper Thörner Nilsson 

Supervisor: Øystein Fredriksen 

Background: Stock market indexes are widely used as investment strategies and as a 

benchmark when portfolios are being constructed and evaluated. Researchers have 

recently questioned the capital weighted index in favor of other available weighting 

schemes. By comparing alternative weighted indexes to the traditionally capital 

weighted index one has been made aware of the significantly lower risk adjusted 

performance for the capital weighted index.  

Aim: Our aim is to investigate in alternative weighting schemes used on the Swedish 

index OMXS30 and evaluate the historical performance of these alternative indexes in 

comparison to the traditionally capital weighted index during the period 1995-2011. 

Furthermore, our objective is to analyze the effects alternative weighting schemes have 

on portfolio optimization through Single-Index Model. 

Completion: To fulfill the purpose of this thesis, five alternative weighting schemes 

have been applied on the Swedish index OMXS30. The weights have been calculated 

on fundamental measures, Sharpe ratios, standard deviation, equally weighted and trade 

volume and they have been compared to the traditionally cap-weighted index. 

Furthermore, the constructed indexes will be used to optimize portfolios with Single 

Index Model to compare the portfolios characteristics when different indexes have been 

used. 

Results/Findings: The majority of the alternative weighted indexes generate 

significantly higher returns in one of our analyzed periods and this was during a market 

recession. For the total analyzed period no statistical differences among the indexes 

could be determined even though differences in total return are made clear. The indexes 

had a big effect on the portfolio optimization in terms of different share allocation. 

Keywords: Index, Capital weighted, Trade volume weighted, Minimun-Volatility 

weighted, Efficiency weighted, Fundamental weighted, beta, Single-Index Model 
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1. Inledning 

Kapitlet beskriver bakgrunden till vårt valda forskningsämne där problemformulering 

och syfte presenteras. Vidare presenteras tidigare forskning inom ämnet där en del har 

berörts av andra forskare under senare tid. Därefter presenteras de avgränsningar som 

gjorts i studien och till vilken målgrupp uppsatsen riktar sig. 

1.1 Bakgrund 

Under 1900-talet har den finansiella marknaden genomgått stora förändringar. 

Regleringarna har blivit färre och friheten att placera utanför nationens gränser har blivit 

större för såväl den privata som den institutionella placeraren 

(www.alltommarknaden.se). Den finansiella marknaden har under senare tid vuxit i och 

med det ökade informationsflödet världen över och finansiella aktörer som agerar på 

den finansiella marknaden är många. Investeringsalternativen för den enskilde 

investeraren har blivit allt fler och likaså de olika typer av finansiella instrument som 

marknaden erbjuder. Privatpersoner såväl som stora institutioner har möjlighet att 

investera i instrument som råvaror, aktier, derivat med mera. I takt med att 

investeringsalternativen ökar blir det allt svårare för investerare att veta vilka instrument 

man bör investera i och hur mycket av varje instrument som behövs för ett sparande 

som ska ge god avkastning till så lite risk som möjligt. För de flesta aktörer på 

marknaden har finansiella placeringar ett entydigt syfte; att få tillväxt på kapitalet. 

Ett populärt investeringsalternativ, som både ökat bland privata småsparare och 

institutionella placerare i Sverige, är aktieindexfonder. Ett aktieindex mäter den 

aggregerade utvecklingen av ett visst antal aktier under en given tidsperiod. En 

investering i en aktieindexfond replikerar sammansättningen av finansiella tillgångar i 

ett valt index och genererar således lika hög avkastning till samma risk som indexet. 

Intresset har enligt SPP och Laika Consulting (www.spp.se) ökat på grund av de 

minskade transaktionskostnaderna indexet innebär i och med att fonden tar på sig 

kostnader för rebalanseringar
1
. Aktieindexfonder har länge varit ett vanligt 

                                                 
1
 Transaktionskostnader förenat med förändrad andel av innehavet. 
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investeringsalternativ, men under senaste tiden har Sveriges storbanker introducerat ett 

antal börshandlade aktieindexfonder vilket belyser ämnets aktuella status. 

Utöver indexet som investeringsalternativ används det vidare som ett jämförelsemått 

när finansiella placeringars prestation utvärderas. I och med att investeringsalternativen 

är så många krävs ett mått för att jämföra hur olika portföljer har presterat under en 

given tidsperiod. Denna jämförelse blir allt viktigare för olika placerare eftersom den 

ofta används vid marknadsföringen av olika de institutionella placerarna, samt vid 

kvalitetsbedömning av dessa.  

Aktieindexet mäter, som tidigare nämnt, den aggregerade utvecklingen för ett antal 

aktier. Varje aktie utgör inte lika stor del av indexet och för att avgöra hur stor del varje 

aktie skall bära är den vanligaste viktningsmetoden att använda företagens börsvärde
2
. 

Ett index som är viktat utefter företagens börsvärde kommer vi fortsättningsvis att kalla 

för ett Kapitalviktat index
3
. Några exempel på sådana index är svenska OMXS30 vilket 

innehåller de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen och det amerikanska 

Standard & Poor’s 500 (S&P 500). Idag är världens aktieindex i huvudsak 

kapitalviktade och fördelarna med denna viktningsmetod är främst den breda 

marknadsexponeringen samt den höga likviditeten
4
 då företag med högst börsvärde 

oftast har högre likviditet. Dessutom är de företag som ingår i OMXS30 de 30 mest 

omsatta aktierna på Stockholmsbörsen under föregående 6-månadersperiod. En hel del 

forskning har under senare tid ifrågasatt det traditionellt kapitalviktade indexets 

användning och effekterna av att använda börsvärdet som viktningsmetod. Andra 

viktningsmetoder har, genom studier av bland annat Amenc et al. (2011), tagits fram 

vilka många av dem genererat högre avkastning i jämförelse med det kapitalviktade 

indexet.  

Ett annat användningsområde för aktieindex är dess grund för portföljoptimering. Med 

många investeringsalternativ så följer också många olika investeringsstrategier som ger 

upphov till portföljoptimering och under börsens framfart har många olika 

                                                 
2
 Beräknas genom marknadspris på aktien multiplicerat med antal utstående aktier. 

3
 Beräknas genom företagets börsvärde dividerat med det totala börsvärdet för inkluderade företag i 

indexet. 
4
 Hög likviditet innebär hög omsättning i aktien. 
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portföljvalsstrategier tagits fram. Markowitz (1952) teori Modern Portfolio Theory, 

vidare i studien benämnt som MPT, är den som lagt grunden för hur dagens 

portföljoptimering bedrivs. Investerare försöker ständigt generera överavkastning 

gentemot aktieindex med såväl privata som institutionella portföljer och beroende på val 

av investeringsstrategi, men även val av jämförelseindex, innehåller portföljen olika 

värdepapper. När portföljen tas fram av investerare används ett valt aktieindex för att 

erhålla information om enskilda aktier om hur de förhåller sig till jämförelseindexet. 

Med informationen om de tillgängliga investeringsalternativen bygger investerare 

portföljer i hopp om överavkastning. Det finns många strategier för portföljoptimering 

som alla ger olika utslag i portföljinnehavet och vidare portföljens avkastning och risk 

och därmed är indexets roll i portföljoptimeringen viktig. En av de mest kända 

optimeringsmodellerna som beaktar aktieindexets betydelse för val av aktier heter 

Single-Index Model, vidare i studien benämnt som SIM, och presenterades först av 

Sharpe (1963). Modellen är en avknoppning av MPT som i hög grad förenklar 

allokeringsprocessen eftersom det inte krävs lika många antaganden och beräkningar av 

investeraren. Det antagande som krävs är att avkastningen för ett aktieindex ska vara 

representativt för makroekonomiska effekter. Om det antagandet görs kan sedan en 

portföljoptimeringsmodell konstrueras utefter indexet där aktiers kovarians inte tas i 

beaktning utan istället aktiers variation i förhållande till aktieindexet (Bodie et al. 2009).  

Med ovanstående resonemang anser vi alternativa viktningsmetoder för aktieindex vara 

ett intressant undersökningsområde då vi sett att det tidigare nämnda intresset för 

aktieindexfonder har ökat och även att indexets påverkan på portföljoptimering har 

ifrågasatts genom bland andra de betavärdena som erhålls mot indexet vilket sedermera 

påverkar aktiers förväntade avkastning. Det breda användningsområdet för aktieindex, 

och de brister i det kapitalviktade indexet som tas upp senare i problemformuleringen, 

har uppmärksammats av en del forskare, vilket vi anser lämnar utrymme för intressanta 

undersökningsområden. De områden som i huvudsak intresserar oss är viktningens 

påverkan på portföljoptimering och investeringar i indexreplikerande portföljer. 
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1.2 Problemformulering 

De senaste årens forskning har påpekat ett flertal brister i de traditionellt kapitalviktade 

aktieindexen och viss skepsis har uppstått hos forskare och investerare inom branschen. 

Som en följd av denna forskning har ett flertal studier gjorts i USA för att undersöka om 

det finns alternativa sätt att vikta ett index, som till exempel genom företagets 

fundamentala värden eller genom volatiliteten i aktien, som kan vara mer fördelaktiga 

viktningsmetoder ur ett risk- och avkastningsperspektiv
5
. Studierna visade att index 

byggda på fundamentala värden i många lägen kan generera en högre avkastning till en 

lägre risk (Arnott et al. 2005). Ett par liknande studier inom området har till viss 

uträckning även gjorts i Sverige (Falk & Callervik, 2005), men vi anser att ämnet 

fortfarande lämnar utrymme för ytterligare forskning. 

Forskning kring det kapitalviktade indexet har frambringat diskussioner om de problem 

som finns med viktningsmetoden. Ett av problemen med kapitalviktning är att metoden 

indirekt grundar sig i Den Effektiva Marknadshypotesen (EMH) och Capital Asset 

Pricing Model (CAPM)
6
. Marknadspriset på aktien används vid beräkning av vikterna 

och antas därför spegla det korrekta värdet och storleken på företaget som inkluderas i 

indexet (Velvadapu, 2011). Forskare har länge försökt motbevisa teorin om den 

effektiva marknaden genom att visa att marknaden må vara effektiv på lång sikt, men 

ineffektiv på kort sikt då felaktig prissättning kan uppstå via bland annat psykologiska 

aspekter som övertro på företagets framtid vilket driver upp aktiekursen (Graham, 

1965). Enligt Graham spelar ett företags underliggande prestation roll på lång sikt och 

priset korrigeras i enlighet med prestation, medan aktiekursen på kort sikt kan fluktuera 

med popularitet och inte endast med slumpen som EMH argumenterar för. Påföljden 

blir därför att felaktig information bestämmer aktiens vikt i indexet. En övervärderad 

aktie kan således bära för stor vikt och en undervärderad aktie för liten vikt, vilket för 

investerare leder till högre exponering mot övervärderade aktier och lägre exponering 

mot undervärderade aktier. Det kapitalviktade indexet tenderar även att användas vid 

situationer då det inte är optimalt ur ett investeringsperspektiv och det finns studier som 

                                                 
5
 Innebär att investeraren vill generera så hög avkastning som möjligt till en given riskpreferens 

6
 Modellen beskrivs närmare i referensramen 
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påvisar att signifikanta skillnader i prestation finns mellan olika viktningsmetoder 

exempelvis av Amenc et al. (2011). 

Som vi nämnt i bakgrunden har kapitalviktade aktieindex blivit mer populära som 

underlag för långsiktiga investeringsstrategier där den enskilda investerarens 

portföljinnehav skall replikera ett specifikt index. Inom detta område ser vi ytterligare 

aspekter som bör undersökas och som redan har studerats i andra länder, främst i USA, 

där forskare såsom Arnott et al. (2005) undersökt effektiviteten hos fundamentalviktade 

index i förhållande till kapitalviktade index. Vi ser möjligheter att göra en utökad studie 

på den svenska marknaden och jämföra fler alternativa viktningsmetoder än endast 

viktning efter fundamentala värden. Vi ämnar jämföra den traditionella 

kapitalviktningsmetoden mot fundamentalviktning, minimum-volatilitetsviktning, 

likaviktning, effektivitetsviktning och likviditetsviktning.
7
 Genom att undersöka 

indexens historiska prestation vill vi försöka identifiera eventuella skillnader i hur de 

olika viktningsmetoderna på den svenska marknaden presterar ur ett risk- och 

avkastningsperspektiv. Dessa skillnader kan sedan komma att påverka 

investeringsbeslut i olika situationer och hos olika investerare, varför vi finner ämnet 

intressant. 

Vidare ser vi möjligheter att testa de alternativa viktningarnas påverkan vid 

portföljoptimering enligt SIM. Beroende på vilket index som används som underlag till 

optimeringen enligt modellen så förändras de finansiella tillgångarnas karakteristika i 

form av förväntad avkastning och risk i förhållande till indexet. Förändringarna ger 

sedan upphov till olika typer av allokeringsbeslut för portföljen. Portföljernas prestation 

torde därför skilja sig historiskt sett då aktieinnehavet inte är detsamma för varje 

portfölj på grund av den viktningsmetod som använts på indexet portföljen optimeras 

efter. 

Med resonemangen kring aktieindexets användningsområden och diskussionen kring 

alternativa viktningsmetoder i beaktning presenteras nedan syftet med studien och 

tillhörande frågeställningar för att besvara vårt syfte. 

                                                 
7
 Alla viktningsmetoder presenteras närmare i teorikapitlet, avsnitt 2.3 
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1.3 Syfte 

Syftet med vår studie är att undersöka alternativa viktningsmetoder på det svenska 

aktieindexet OMXS30 och deras historiska prestation under åren 1995-2011 i 

förhållande till det traditionellt kapitalviktade OMXS30. Syftet är vidare att analysera 

de alternativa indexen som grund för portföljoptimering. 

1.4 Frågeställning 

 Hur har de ovan nämnda alternativa indexviktningarna presterat historiskt sett i 

jämförelse med det traditionella kapitalviktade indexet? 

Anledningen till att denna fråga ställs är för att det idag är vanligt förekommande med 

investeringar i ett aktieindex. Denna investerings prestation skiljer sig således historiskt 

sett beroende på vilket aktieindex investeringen ämnar replikera och vi är intresserade 

av vad en alternativ viktning av ett specifikt aktieindex hade inneburit för investeringen. 

Vi anser det vara intressant att undersöka perioden 1995-2011 då den finansiella 

marknaden genomgått både högkonjunktur och lågkonjunktur. Vi hoppas därför få en 

bättre helhetsbild av de alternativa viktningarnas prestation i olika situationer. Vi väljer 

att kalla studien som ska besvara denna frågeställning för Delstudie 1. 

 Hur skiljer sig portföljers prestation och egenskaper då alternativa viktningsmetoder 

använts som underlag för portföljoptimering enligt SIM? 

Denna fråga ämnar undersöka portföljer som baseras på historisk data för att se 

skillnader i prestation då optimeringarna har utgått från olika viktningar av index. På 

grund av den metodik som används när portföljerna optimeras utefter SIM kommer 

portföljinnehavet att skilja sig åt. Detta till följd av att aktiers betavärden, alpha och 

residualstandardavvikelsen förändras vilket innebär att varje akties förväntade 

avkastning förändras. Detta ger vidare utslag i den totala portföljens avkastning och risk 

vilket kan vara av intresse för investerare som idag använder SIM vid 

portföljoptimering. Vi väljer att kalla studien som ska besvara denna frågeställning för 

Delstudie 2. 
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1.5 Tidigare forskning 

Amenc et al. (2011) jämför olika viktningsmetoder i sin artikel i Journal of Indexes för 

olika index såsom minimum-volatilitetsviktat index där de minst volatila aktierna bär 

störst del och ett fundamentalviktat index där företagets fundamentala värden såsom 

utdelning och vinst utgör grunden för viktningen. Även ett likaviktat index är med i 

studien där alla aktier tilldelas samma vikt. Författarna konstruerar ett nytt index de valt 

att kalla Efficient Index. Detta index viktas efter aktiens påverkan på indexets risk och 

avkastning. Den största skillnaden med viktningsmetoden är enligt författarna att vid 

konstruktionen används variablerna förväntad avkastning, korrelation och volatilitet 

vilket utgör en bättre grund för portföljoptimering. Författarna kommer fram till att de 

olika typerna av index överpresterar det traditionella indexet på olika plan. Det effektiva 

indexet erhöll i testerna högre Sharpe-kvot; riskjusterad avkastning
8
. Minimum-

volatilitetsindex erhöll lägre volatilitet än det traditionella och fundamental index samt 

likaviktade indexet erhöll högre genomsnittlig avkastning över den undersökta 11-

årsperioden. 

Arya och Kaplan (2006) diskuterar de problem med fundamentalviktade index som inte 

finns med i det kapitalviktade. Enligt författarna tar det fundamentalviktade indexet bort 

värderingsproblemen med det traditionella indexet i och med att viktningen inte baseras 

på aktiepriset. Däremot får indexet en högre påverkan av mindre företag än vad som är 

lämpligt vilket vidare innebär högre transaktionskostnader. Indexet speglar heller inte 

makroekonomiska effekter lika bra. Författarna har för avsikt att skapa ett index som 

behåller de fördelar med de två indexen och gör detta genom att undersöka kapitalvikten 

i förhållande till fundamentalvikten. Författarna skapar gränsvärden som baseras på 

fundamentala värden och dessa gränsvärden motverkar att en akties vikt skiljer sig för 

mycket mellan kapitalvikt och fundamentalvikt. Om dessa vikter är närliggande tilldelas 

aktien kapitalvikten, men om dessa skiljer sig markant tilldelas aktien en max- eller 

minimivikt i förhållande till de fundamentala värden som analyserats. Det 

gränsvärdebaserade indexet samt det fundamentalviktade indexet presterar bättre än det 

                                                 
8
 Sharpekvot = Portföljens avkastning minus riskfri avkastning dividerat med portföljens 

standardavvikelse 
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traditionellt kapitalviktade indexet under den 8-åriga period som författarna undersökt 

och de genererar båda en högre avkastning till en lägre risk. 

Velvadapu (2011) skriver i Journal of Finance om det likaviktade indexet där alla aktier 

bidrar lika mycket till indexförändringen och diskuterar även en viktningsmetod där 

sektorer eller branscher tilldelas lika stora vikter. Detta görs för att minimera att några 

branscher driver indexet på egen hand. Kritiker till indexet menar, enligt Velvadapu, att 

väldigt små företag utan noterbar påverkan på indexet vid traditionell viktning, tilldelas 

allt för stor del i och med likaviktningen. Vidare kritik mot indexet är de kostnaderna 

som uppstår i samband med ständiga rebalanseringar.  

Arnott et al. (2005) ifrågasätter också användandet av det kapitalviktade indexet vilket 

grundar sig i de antaganden som presenteras i CAPM. I artikeln konstrueras 

fundamentalviktat index genom bruttointäkter, bokfört värde på eget kapital, 

bruttoomsättning, bruttoutdelning, kassaflöde och totalt antal anställda. Indexet är ett 

alternativt sätt att vikta företagen efter storlek då även de presenterade måtten är goda 

storleksmått. Författarna konstruerar även ett kompositindex vilket kombinerar några av 

storleksmåtten. De fundamentalviktade indexen jämförs med det traditionella 

kapitalviktade indexet och presterar vid ett flertal tester bättre, sett till avkastning i 

förhållande till risken. Vidare behåller det fundamentalvägda indexet många av de 

fördelar som finns med det traditionella indexet enligt författarna. 

Falk och Callervik (2005) undersökte om index viktade utefter fundamentala värden är 

mer effektiva än det traditionella kapitalviktade indexet och undersökningen gjordes på 

176 svenska företag under en 22-årsperiod. Utvärderingsmåtten som bestod av att risk, 

avkastning och Sharpe-kvoten testades samt att tvärsnittsregressioner gjordes för att 

testa betavärdets förklaringsgrad. Resultaten visade att de fundamentalviktade indexen 

var mer effektiva gällande risk/avkastnings-tradeoff och författarna drog slutsatsen att i 

och med att investerare anses vara riskaverta så bör investeringar i alternativa index 

vara att föredra framför det kapitalviktade. 

Ovanstående studier som gjorts på den amerikanska marknaden pekar på att skillnader 

mellan de olika viktningsmetoderna existerar och att de alternativa viktningsmetoderna 
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tenderar att prestera bättre än det kapitalviktade indexet. Även studien på den svenska 

marknaden fick liknande resultat. Företeelsen är dock inte alls lika undersökt på den 

svenska marknaden och vi finner det därför intressant att utöka studien genom en större 

jämförelse i form av fler alternativa viktningsmetoder än endast utefter fundamentala 

värden. Vidare vill vi undersöka hur valet av index påverkar en portföljoptimering, 

vilken enligt vår vetskap ej har gjorts på den svenska marknaden. 

1.6 Avgränsningar 

Vår studie kommer att avgränsas till den svenska aktiemarknaden och i Delstudie 1 görs 

de alternativa viktningarna av indexet på det befintliga aktieindexet OMXS30. Studien 

kommer således inte inkludera några andra nordiska eller europeiska aktiemarknader. 

Avgränsningen görs på grund av att vi inte anser att resultatet skulle styrkas genom en 

studie av fler marknader då indexviktningen är liknande i alla länder och det 

kapitalviktade indexet dominerar de flesta marknaderna. Vidare skulle det krävas större 

tidsutrymme för att utöka studien till andra nordiska marknader då insamling och 

bearbetning av nödvändig data är tidskrävande. 

Vid portföljoptimeringen, Delstudie 2, tillåts inte blankningar för att på ett enkelt och 

generaliserbart sätt genomföra studien. Vidare tas ingen hänsyn till 

transaktionskostnader eller skatt i portföljerna. Vid portföljoptimeringen begränsas de 

finansiella tillgångarna till aktier som är noterade på Stockholmsbörsen och listade på 

Large Cap. Denna avgränsning görs för att mindre tillväxtföretag som är listade på Mid- 

och Small Cap inte är lika väl representerade i OMXS30 vilket är det indexet vi avser 

studera alternativa viktningsmetoder för.  

1.7 Studiens målgrupp och kunskapsbidrag 

Vi ämnar rikta denna studie mot alla typer av investerare, som främst agerar på den 

svenska marknaden. Både institutionella, såsom banker och fondbolag, och privata 

investerare som vill få vägledning och hjälp med att på ett alternativt sätt använda index 

när portföljer skall skapas och utvärderas. Studien riktar sig även mot ekonomstudenter 

med finansintresse för vilka det kan vara intressant att index utreds på ett mer grundligt 
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sätt. Även för de studenter som inriktar sig mer mot portföljförvaltning kan denna studie 

förhoppningsvis ses som nytänkande och bidra med mycket ny och nödvändig kunskap. 

Vi hoppas och tror att vår studie bidrar till en djupare förståelse för olika typer av 

alternativa viktningar av aktieindex och den prestation och optimeringsstrategi dessa 

viktningar kan ge. 
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2. Teoretisk referensram 

I följande avsnitt beskrivs de tidigare framtagna teorierna som ligger till grund för och 

som påverkar vidare analys av det valda forskningsområdet. En del av de teorier som 

följer berör inte direkt studiens ämne men berör de olika viktningsmetoderna. 

2.1 Effektiva Marknadshypotesen 

Många av de forskare som har ifrågasatt det kapitalviktade indexet grundar sin kritik i 

att viktningsmetoden bygger för mycket på antaganden om att marknaden är effektiv. 

När det talas om huruvida en marknad är effektiv eller inte så handlar det om till vilken 

grad priset på en tillgång återspeglar det faktiska värdet och ämnet har diskuterats 

åtskilliga gånger under det gångna århundradet. Fama (1970) skrev en studie där han 

benämner teorin som Den Effektiva Marknadshypotesen (EMH). Han menar att en 

effektiv marknad definieras som en marknad där marknadspriset till fullo alltid 

reflekterar all tillgänglig information och i en fullt effektiv marknad så kan inte enskilda 

investerare generera högre avkastning än marknaden. Enligt Famas hypotes så finns det 

olika styrkor på hur effektiv en marknad är, det vill säga hur mycket av den tillgängliga 

informationen som representeras i priserna, och i artikeln undersöker han tre olika 

nivåer av marknadseffektivitet: 

 Svagt effektiv 

o På en svagt effektiv marknad så är det endast de historiska priserna som 

avspeglas i marknadspriset. 

 Medelstarkt effektiv 

o På en medelstarkt effektiv marknad så ska även all offentlig information 

om ett företag reflekteras i priset, det vill säga t ex information om och 

innehåll i kvartalsrapporter, årsmöten, pressmeddelanden och annan 

finansiell information. Det innebär att marknadspriset omedelbart 

justeras till tillgångarnas sanna värde efter en rapport eller andra 

tillkännagivanden. 
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 Starkt effektiv 

o På den starkt effektiva marknaden kan inte ens insiders och andra 

välinformerade investerare överavkasta marknaden, utan marknadspriset 

representerar alltid tillgångarnas sanna värde och all möjlig information 

om företaget. 

Vid användandet av det kapitalviktade indexet görs ett antagande om att marknaden är 

effektiv och att aktiepriset speglar företagets sanna värde. Antagandet är av stort 

intresse för oss då frågan om huruvida marknaden är effektiv ständigt tas upp för 

diskussion. Många välrenommerade forskare och författare inom finansiell teori såsom 

Damodaran (2002) och Nofsinger (2010) menar att marknaden på kort sikt är ineffektiv 

och att priset inte alltid speglar det sanna värdet då psykologiska faktorer som övertro 

kan driva upp priset. När priset således drivs upp ökar samtidigt företagets vikt i 

indexet, förutsatt konstant antal utestående aktier, varför en del studier, bland annat 

Amenc et al. (2011), syftar på att indexreplikerande investeringar emellanåt erhåller 

överexponering mot övervärderade aktier och underexponering mot undervärderade 

aktier. 

2.2 Capital Asset Pricing Model (CAPM) 

I Delstudie 2 använder vi oss av CAPM då förväntad avkastning beräknas med hjälp av 

SIM.
9
 SIM grundar sig i CAPM och därav anser vi att förförståelse för modellen är av 

stor vikt för genomförandet av studien. 

CAPM är vida utbredd inom finansbranschen och är ett centralt verktyg i 

portföljvalsteorin. Modellen ger information om relationen mellan risken hos en 

finansiell tillgång och dess förväntade avkastning. Relationen har två huvudsyften och 

det första är att det ger upphov till en god grund för jämförelser mellan olika 

investeringar. Vidare kan modellen ge information om förväntad avkastning på 

tillgångar som ännu inte handlats på börsen och som är i introduktionsfasen. CAPM 

                                                 
9
 SIM beskrivs närmare senare i teorikapitlet 
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används för att beräkna den förväntade avkastningen (Re) för en tillgång genom att 

använda sig av betavärdet (β), marknadsavkastningen (RM) och riskfria räntan (Rf). 

 

Formel 1 visar formeln för beräkning av förväntad avkastning enligt CAPM 

2.2.1 Riskfri ränta (Rf) 

Den riskfria räntan är den ränta eller avkastning du kan erhålla genom placeringar i 

tillgångar som anses vara absolut riskfria. Det vanligaste instrumentet som används som 

riktmärke inom finansbranschen är statsobligationer och statsskuldsväxlar (Damodaran, 

2002).  

För vår studie väljer vi att använda en riskfri ränta på 3,5 procent och resonemanget 

kring valet återfinns i metodavsnittet 3.2.2. 

2.2.2 Marknadsavkastningen (RM) 

Marknadsavkastningen är den avkastning en total marknad har genererat under en viss 

tid. En total marknad kan ses som en portfölj av alla tillgångar tillgängliga (Brealey & 

Myers 2003). I praktiken används avkastningen för ett aktieindex, såsom S&P 500 eller 

OMXS30, för att enkelt se vilken avkastning marknaden har genererat. 

 

I Delstudie 2 används en marknadsavkastning om 10 procent och resonemanget kring 

valet återfinns i metodavsnittet 3.3.1. 

2.2.3 Beta (β) 

Beta är en nyckelkomponent i CAPM, och enkelt förklarat är beta ett värde som 

beskriver hur mycket en tillgångs eller en portföljs avkastning som beror på en total 

finansiell marknad. Betavärdet ska alltså symbolisera marknadsrisken, även kallat 

systematisk risk, och ska förklara hur en tillgång påverkas av marknadseffekter såsom 

rådande konjunktur- eller ränteläge. Ett positivt betavärde för en portfölj betyder att den 

följer marknaden, både vid upp- och nedgång. Portföljer som går i motsatt riktning 

gentemot marknaden har generellt negativa betavärden och portföljer som inte rör sig på 

något sätt efter marknaden tenderar att ha betavärden kring noll. Tillgångar eller 
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portföljer med högre beta än ett bör ha ett högre krav, det vill säga högre förväntad 

avkastning. Sedermera bör portföljer med lägre beta än ett ha lägre krav (Brealey & Myers 

2003). 

Det vanligaste sättet för att räkna ut en portföljs eller en tillgångs betavärde är enligt 

Gordon och Norman (1980) genom en regressionsanalys av historiska avkastningar. 

Tillgångens historiska avkastning är den beroende variabeln och marknadens avkastning 

är den oberoende och lutningen för regressionslinjen blir således betavärdet. 

2.2.4 CAPM - Antaganden 

Vid användandet av CAPM görs några antaganden om investerare som presenteras av 

Bodie et al. (2009). 

 Det finns många investerare med kapital som utgör en del av det totala 

investeringskapitalet på marknaden. Alla aktörer agerar som att marknaden inte 

förändras av egna aktioner och priserna på de finansiella tillgångarna ändras inte 

av enskilda beslut. 

 Placeringshorisonten är identisk för alla investerare. Aktörernas beteende är 

kortsiktigt och händelser efter tilltänkt investeringsperiod ignoreras. 

 Investeringarna är begränsade till offentligt handlade tillgångar. Det finns 

således ingen möjlighet att investera i exempelvis onoterade bolag eller 

humankapital. Vidare antas alla investerare kunna låna upp eller in pengar till en 

statisk riskfri ränta. 

 Skattebetalningar och transaktionskostnader ignoreras i modellen.  

 Alla investerare är rationella gällande risk- och avkastningsoptimering vilket 

innebär att alla använder Markowitz modell för portföljoptimering MPT 

(beskrivs senare i teorikapitlet). 

 Investerare analyserar finansiella tillgångar på samma sätt och har samma syn på 

framtiden gällande förväntade kassaflöden från dessa tillgångar. Detta innebär 

att alla investerare erhåller samma information för Markowitz modell och 

kommer fram till samma effektiva front. 
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Detta innebär följaktligen att investerare investerar i samma portfölj och denna portfölj 

är densamma som marknadsportföljen, vilken inkluderar alla offentligt handlade 

finansiella tillgångar. Vikterna för tillgångarna beräknas via marknadsvärdet. 

Marknadsportföljen hamnar på den effektiva fronten och tangerar samtidigt 

kapitalallokeringslinjen vilken alla investerare investerar i. Denna portfölj är alltså 

optimal enligt CAPM (Bodie et al. 2009). 

2.3 Index 

Det vi ämnar undersöka med nedan presenterade viktningar av aktieindex är att se hur 

dessa presterat historiskt sett, givet samma aktieinnehåll som indexet men där 

viktningen är av annan karaktär. I och med att olika stora vikter kommer att tilldelas 

aktierna i de olika indexen så kommer avkastningen och risken med all säkerhet skilja 

sig mellan indexen.  

Vi kommer att applicera alternativa viktningsmetoder för det svenska aktieindexet 

OMXS30 enligt nedanstående viktningsmetoder. De olika viktningarna på indexet 

OMXS30 används vidare vid en optimering av en portfölj för varje index genom SIM. 

Med ett annat index förändras de variabler som ligger till grund för valet av innehav i 

portföljen vilket också ger utslag på dess förväntade avkastning och risk och till slut 

portföljernas slutgiltiga prestation som undersöks med hjälp av ett backtest. 

2.3.1 Kapitalviktat index 

Den mest utbredda metoden vid konstruktion av världens alla aktieindex är att vikta 

dessa efter börsvärde, antal aktier gånger aktuell kurs dividerat med totala börsvärdet 

för alla inkluderade företag i indexet (Arnott et al. 2005). Detta innebär att de företagen 

med högst börsvärde utgör störst del av indexet, medan de företagen med lågt börsvärde 

utgör en mindre del. Ett flertal index på den svenska marknaden är kapitalviktade och 

exempel på dessa är OMXS30, vilket utgörs av de 30 mest omsatta aktierna på den 

svenska börsen och OMXSPI som inkluderar alla börsnoterade företag i Sverige. 

Fördelarna med ett kapitalviktat index är att det är objektivt i och med att marknadens 

uppfattning om aktiens, och således också företagets värde, representeras i 

kapitalviktade indexet. En ytterligare fördel är den praktiska enkelheten då 
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rebalanseringarna sker per automatik i takt med att kursen förändras. Indexet har vidare 

en teoretisk grund i Markowitz modell med slutsatsen att alla investerare kommer fram 

till samma portfölj givet vissa karaktäristika (Velvadapu, 2011). 

Det kapitalviktade indexet har länge varit attraktivt som investeringsalternativ i form av 

aktieindexfonder för den passiva investeraren eftersom indexet representerar en Buy-

and-Hold-strategi
10

. Indexet ger information om den generella uppfattningen på 

marknaden för investerare till en låg kostnad i och med den tidigare nämnda autonoma 

rebalanseringen av vikterna (Velvadapu, 2010).  

Ett problem med ett kapitalviktat index grundar sig i Effektiva Marknadshypotesen 

(EMH). En effektiv marknad innebär att alla tillgångar är korrekt värderade av 

marknaden på lång sikt, vilken många forskare under senare tid har dementerat. För en 

anhängare av EMH är den bästa investeringen, givet riskpreferens, en investering i 

index. Om en investerare däremot anser marknaden vara ineffektiv finns möjlighet att 

göra överavkastning mot index, vilket innebär att den ultimata portföljen kan innehålla 

andra vikter av tillgångarna som utgör index kontra det kapitalviktade (Velvadapu, 

2010). 

Det är det kapitalviktade indexet som ifrågasatts en del i den moderna forskningen kring 

index som också ovan nämnts. Flera forskare, exempelvis Arnott et al. (2005) och 

Amenc et al. (2011), är inte av den tron att marknaden beter sig på ett effektivt sätt utan 

att det kan finnas både över- och undervärderade aktier. För en investerare som då 

investerar i ett kapitalviktat aktieindex finns risker till överexponering mot en 

övervärderad aktie som på sikt kan korrigeras till ett mer korrekt värde. Nedan beskrivs 

de alternativa viktningsalternativ som tidigare forskare har använt sig av, tillika de 

alternativen med vissa modifieringar, som vi använder oss av för vår studie. Detta för 

att läsaren ska få en grundförståelse kring de alternativa sätt som finns att tillämpa för 

indexviktning. 

                                                 
10

 Buy-and-Hold = Investeringsstrategi som går ut på att hålla samma innehav av tillgångar under en lång 

period för att skapa värde för portföljen 
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2.3.2 Fundamentalviktat index 

Det fundamentalviktade indexet har under senare tid blivit en allt mer intressant metod 

för indexering. Denna indexeringsmetod grundar sig i att marknaden inte är effektiv 

vilket innebär att priserna inte alltid speglar det verkliga värdet på företaget. Istället 

viktas indexet efter företags fundamentala värden såsom vinst, kassaflöden, försäljning, 

utdelning, bokfört värde på eget kapital med flera. Dessa utgör sedan vikterna för 

beräkning av index. Ett problem med detta som forskare har uppmärksammat är att 

företag som återinvesterar mycket kapital med stark kommande tillväxt får bära en 

mindre del av indexet eftersom de fundamentala värdena i dessa företag är lägre, medan 

de företagen med låg förväntad tillväxt bär större del av indexet. Detta innebär att 

indexet kan övervärdera stabila värdeföretag och undervärderar tillväxtföretag 

(Velvadapu, 2011). 

2.3.3 Likaviktat index 

Ett annat alternativ till indexviktning är att likställa alla företag och skapa ett index där 

ingående företag bär lika stora delar. Denna fördelning sker genom 1/N där N är antal 

företag som utgör indexet. Denna indexering ger ingen ytterligare information om 

aktierna och ger inget underlag för diversifierade portföljer, vilket det kapitalviktade 

indexet till viss del gör i och med olika stora investeringar i aktierna. Ett ytterligare 

problem med denna viktning är att vissa sektorer ges sammantaget större vikt i och med 

olika mängd företag i olika sektorer och detta ger en stor påverkan på indexet. Därför 

kan varianter av det likaviktade indexet skapas där sektorer ges lika stora vikter och 

företagen inom sektorerna likaså. Detta ger en jämn fördelning mellan sektorerna som 

utgör indexet. För att sektorerna inte skall drivas av enskilda företags prestation skall 

vikterna inom sektorn vara lika stora för alla företag. Det finns fördelar med ett 

likaviktat index då rebalanseringar elimineras och således också kostnader för 

rebalansering, givet att inga nya företag äntrar marknaden (Velvadapu, 2011). 

2.3.4 Effektivitetsviktat index 

Ännu ett alternativt sätt att vikta index är basera viktningen på effektiviteten hos de 

aktier som ingår i indexet. Effektivitet syftar på graden av förväntad risk/avkastning-

tradeoff som aktierna innehar och de aktierna med högst tradeoff, med andra ord de 



18 

 

aktierna med högst förväntad Sharpekvot
11

får bära störst vikt i indexet. Indexeringen 

grundar sig att ta tillvara på investerarens önskan om riskjusterad avkastning istället för 

att beskriva aktiernas del i en total marknad. Empiriska studier har, föga överraskande, 

visat på att index viktade utefter storleken på Sharpekvoten ger högre riskjusterad 

avkastning än kapitalviktade index. Problematiken kring användandet av denna typ av 

viktningsmetodik tar främst avstamp i framtagandet av indata och analys av denna. 

Flera missberäkningar kan uppstå vilka kan bidra till brister gällande tillförlitligheten av 

indexets prestation (Amenc et al. 2011). Vi väljer att kalla indexet för Effektivitetsviktat 

index och vi använder oss av en modifierad variant av den viktningsmetodik Amenc et 

al. tillämpar då vi beräknar en periods tidigare Sharpekvot som grund för viktningen 

istället för den förväntade. 

2.3.5 Minimum-volatilitetsviktat index 

Ett av de indexen vi ämnar undersöka och jämföra i denna studie är index som viktas 

utefter de aktier som bär på lägst osystematisk risk, med andra ord de aktier vars 

avkastning är minst volatil och som vi väljer att kalla Minimum-volatilitetsviktat index. 

Indexet ska enligt Nielsen & Aylursubramanian (2008) fungera som ett mer transparent 

och relevant jämförelseverktyg än kapitalviktade index när portföljer byggs utifrån 

riskhanteringsperspektiv. Riskhanteringsstrategier har länge varit populära när 

pensionsfonder ska sättas ihop då dessa fonder oftast kräver låg risk, antingen av 

investerarna eller institutioner eller från båda parter. De empiriska studier som gjorts 

påvisar att ett minimum-volatilitetsviktat världsindex exponeras för cirka 30 procent 

lägre volatilitet än ett kapitalviktat dito. 

2.3.6 Volymviktat index 

Ytterligare en viktningsmetod som vi anser vara intressant att undersöka är en viktning 

genom likviditeten i aktien, med andra ord aktiens handlade börsvärde, vilket vi väljer 

att kalla Volymviktat index. OMXS30 består idag av de 30 mest omsatta aktier på den 

svenska börsen och dessa skall vara relativt representativa för marknadens rörelse i 

stort. Marknaden skall representeras väl av de 30 mest omsatta aktierna och vi ser därför 

                                                 
11

 Sharpekvoten kommer att presenteras senare i teorikapitlet under 2.5.1. 
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ett intresse i att även vikta indexet efter omsättningen i aktien och vidare undersöka 

detta index prestation historiskt sett.  

2.4 Portföljvalsteori 

En del av vårt syfte är att bedöma hur alternativt viktade index förändrar en investerares 

agerande när denne ägnar sig åt portföljoptimering. Vi ämnar undersöka hur nya typer 

av index kan ge investerare ny insikt gällande vilka typer av aktieinnehav denne ska 

använda i sin portfölj. För att kunna bemöta detta krävs viss förkunskap inom 

portföljoptimering och därför anser vi det är av stor vikt att ta del av och förstå 

Markowitz teori Modern Portfolio Theory vilken SIM, som kommer användas i vår 

studie, grundar sig i. 

Inom området portföljoptimering är Harry Markowitz artikel Portfolio Selection (1952) 

och bok Portfolio Selection: Efficient Diversification of Investments (1959) den 

litteratur som lade grunden för Modern Portfolio Theory, vidare benämnt som MPT. 

Markowitz utvecklade en teori, i enlighet med det gamla talesättet ”lägg inte alla ägg i 

samma korg”, där han beaktade diversifiering i form av tillgångarnas risk, samvariation 

och förväntade avkastning. Med dessa parametrar i beaktning utvecklade han en teori 

om hur en investerare kan bygga optimala portföljer, det vill säga allokering av 

tillgångar som genererar så hög avkastning som möjligt i förhållande till tagen risk. 

Det Markowitz (1959) framförallt bidrog med som tidigare portföljstudier delvis missat 

var att samvariationen mellan tillgångsslagen var det primära att beakta för att uppnå 

god riskjusterad avkastning. Aktier bör, enligt Markowitz, inte väljas utefter hur de 

presterar enskilt utan snarare hur de presterar tillsammans i en portfölj, mer förenklat, 

hur tillgångspriserna förändrar sig relativt de andra tillgångarna i portföljen. 

Portföljsammansättningen skapas utefter en kartläggning om hur tillgångarna 

tillsammans har avkastat historiskt, som ligger till grund för slutsatser inför framtida 

samvarierade avkastningar. Rent praktiskt beräknas aktiers kovarianser för att se vilka 

vikter varje enskild tillgång bör tilldelas efter de risk- och avkastningspreferenser du 

som investerare har och bygger din portfölj. 
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2.4.1 Markowitz argument 

arkowitz (1959) presenterade en mängd argument för att motivera varför val av 

tillgångar bör göras på ovan nämnda matematiska sätt istället för ett mer analytiskt 

tillvägagångssätt. Några av dem är: 

 Det existerar ingen analytiker som kan analysera ett oändligt antal aktier. 

 Ingen analytiker kan förutse vilka effekter makroekonomiska händelser har på 

den totala ekonomin eller på en viss enskild aktie. 

 Analytikers egna erfarenheter och förväntningar vägs alltid in vid en värdering 

och därmed blir den subjektiv och utav irrationell karaktär. 

2.4.2 Antagande 

MPT (Markowitz, 1959) innehåller en del antaganden angående investerare och 

marknader. Några av dem är anledningar till varför teorin är ifrågasatt och kritiserad. 

Mer verklighetsförankrade versioner av MPT har tagits fram med mindre antaganden 

men faktum är att matematiska modeller för finansiell ekonomi alltid förlitar sig på 

diverse antaganden. De mest kända är som följer:  

 Aktieavkastningar är normalfördelade slumpmässiga variabler. Antagandet har 

inte någon stark förankring till verkligheten då flertalet studier visar på att 

aktieavkastningar inte är normalfördelade. Stora svängningar, mellan 3 till 6 

standardavvikelser från medelvärdet, ter sig mer frekvent än de 

standardavvikelser som normalfördelningsantagandet förutspår (Mandelbrot & 

Hudson, 2004). 

 Korrelationer mellan aktier är fixerad och konstant. Korrelationer beror på 

systematiska förhållanden mellan den underliggande tillgången, exempelvis 

aktier, och förändras när förhållandet ändras vilket gör att även detta antagande 

inte är verklighetsförankrat. 

 Alla investerare siktar på att maximera den ekonomiska nyttan oavsett andra 

aspekter. Nyckelantagandet gällande EMH och därav även MPT. 

 Alla investerare är rationella och riskaverta. Även detta är ett nyckelantagande 

för EMH och har ständigt motbevisats av teorin Behavioral Finance. 
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 Alla investerare har tillgång till samma information samtidigt. Ute på verkliga 

marknaden återfinns asymmetrisk information och insider trading. 

 Investerare har en exakt korrekt uppfattning om möjliga framtida avkastningar. 

Forskning, exempelvis Daniel et al. (2001), kring Behavioral Finance har påvisat 

att detta inte stämmer då investerare tenderar att ha en övertro kring framtida 

avkastningar. 

 Inga skatteavgifter och transaktionskostnader återfinns. Alla finansiella 

produkter på marknaden är belastade med både skatteavgifter och 

transaktionskostnader i någon form. 

 Investerares åtgärder påverkar ej aktiepriser. I verkligheten påverkar stora 

försäljnings- och köptransaktioner priserna på aktiemarknaden. 

 Investerare kan låna och låna ut obegränsade summor till riskfri ränta. Alla 

investerare i verkligheten har någon form av kreditgräns. 

 Alla värdepapper kan köpas till vilken kvantitet som helst. Det finns 

begränsningar på marknaden för hur stor kvantitet en investerare kan handla. 

2.4.3 Avkastning och Förväntad avkastning 

Förväntad avkastning är ett vida använt och centralt begrepp inom den finansiella 

världen och enligt Markowitz (1959) förklaras den som den avkastning i procent som en 

investerare kan förvänta sig av en tillgång under ett givet tidsintervall. Den förväntade 

avkastningen är av stor vikt då portföljer optimeras i och med att varje investerare har 

som mål att generera hög avkastning och väljer därför innehav efter förväntad 

avkastning tillsammans med andra variabler. 

Avkastning på en tillgång beräknas vanligtvis genom att dividera skillnaden mellan 

priset för tillgången under tidsperiod +1 och tidsperiod 0 med priset under tidsperiod 0. 

Se formel: 

 

Formel 2 visar en avkastningsberäkning 

Vid beräkning av den genomsnittliga avkastningen med historisk data säger den endast 

på ett indirekt sätt vilka förväntningar en investerare initialt har kring sannolikheterna 
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för olika utfall. Varje observerat utfall från de historiska data tilldelas lika stor 

sannolikhet (1/n) och sedan beräknas ett aritmetiskt medelvärde av alla observationer. 

 

Formel 3 visar en aritmetisk medelvärdesberäkning 

För att även beakta ränta-på-ränta-effekter, där det antas att ränteintäkten återinvesteras, 

bör den geometriska genomsnittliga avkastningen beräknas. Den beräkningen ser ut som 

följer: 

 

Formel 4 visar en geometrisk medelvärdesberäkning 

2.4.4 Risk 

Risk, en annan viktig variabel i MPT, innebär inom finansiell ekonomi bland annat att 

investeraren inte är garanterad någon avkastning på de pengar hon satsat, och inte heller 

garanterad att få tillbaka det satsade beloppet. Det innebär både att det finns risk för att 

en investering ska svänga nedåt och uppåt i sitt pris (Brealey & Myers, 2003). Gällande 

aktiehandel finns det två typer av risk, marknadsrisk och företagsspecifik risk. 

Marknadsrisken påverkar alla företag i någon utsträckning och den risken går inte att 

undvika genom diversifiering
12

. Den relateras ofta till makroekonomiska händelser 

såsom det politiska klimatet, krig eller naturkatastrofer. Företagsspecifik risk, eller 

osystematisk risk, baseras på företagsrelaterade händelser såsom ökad konkurrens och 

den risken går att undvika med hjälp av diversifiering (Bodie et al. 2009). 

För att mäta risk inom den finansiella matematiken används statistiska mått, och de som 

används mest är standardavvikelse och varians. Variansen är summan av det 

skillnaderna mellan varje enskild avkastning hos en tillgång och den förväntade 

medelavkastningen för samma tillgång. Standardavvikelse för förväntad avkastning 

betecknas σ och definieras som kvadratroten av variansen. Ju högre volatilitet
13

 i 

                                                 
12

Diversifiering = Sprida risker genom att exempelvis äga aktier från olika sektorer 

 
13

Volatilitet=Variation av utfall 
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tillgångarnas avkastning (alltså ju större summa mellan medelvärdet och dina 

observerade avkastningar), desto högre blir dess risk. (Brealey & Myers, 2003). Nedan 

visas en beräkning av varians (σ
2
) och standardavvikelse (σ): 

 

  

Formel 5 visar variansen samt härledning till standardavvikelsen 

2.4.5 Kovarians och portföljrisk 

Den tredje variabeln är den som Markowitz (1959) lade till utifrån tidigare forskning 

om portföljteori, och därmed en utav de viktigaste i MPT; sambandet som återfinns 

mellan de olika tillgångarna i en portfölj. Sambandet mäts som kovariansen, ett 

statistiskt mått på samvariation mellan två eller flera variabler, och i portföljteori, två 

eller flera tillgångar. Den beräknas enligt följande: 

 

Formel 6 visar beräkningen för kovariansen 

Variansen för en portfölj beror på det viktade genomsnittet av varje ingående tillgångs 

varians samt den parvisa kovariansen mellan samtliga tillgångar i portföljen. Genom en 

så kallad kovariansmatris kan kovariansen för en portfölj enkelt beräknas. 

Konstruktionen av matrisen inleds med att beräkna varje tillgångs varians utifrån 

tillgångens historiska avkastningar. Sedan multipliceras varje varians med de 

återstående tillgångarnas varians för att få fram kovarianser. När variansen är 

färdigsammanställd summeras alla kovarianser och varianser och multipliceras med 

portföljvikten av tillgången i kolumnen och portföljvikten av aktien i raden. Summan 

som tas fram blir portföljens totala risk. Nedan illustreras ett exempel på en kovarians 

med två tillgångsslag; A och B (Bodie et al. 2009). 
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Tillgång A B

A Var(r A ) Cov(r A , r B )

B Cov(r B , r A ) Var(r B )
 

Tabell 1 Exempel på kovariansmatris 

Sammanfattningsvis är alltså portföljens totala risk summorna av aktievikterna 

multiplicerade med kovariansen mellan aktierna (Bodie et al. 2009). 

2.4.6 Portföljrisk 

Med stöd av vår matris ovan kan vi nu skriva ut formeln för total portföljrisk för 

tillgång A och tillgång B där w står för den vikt varje tillgång bidrar med i portföljen: 

 

Formel 7 visar beräkningen för total portföljrisk med två tillgångar 

För att på enkelt sätt illustrera hur portföljens risk (varians) reduceras beroende på 

graden av samvariation (ρAB) kan vi titta på sambandet nedan: 

 

Formel 8 visar sambandet mellan portföljens varians samt samvariationen mellan tillgång A och B 

Variabeln ρAB beskriver alltså graden av samvariation mellan tillgång A och B, den kan 

även benämnas som korrelationskoefficienten för tillgång A och B. Med hjälp av den 

information vi får från de båda formlerna ovan ser vi att termen ”2wAwBCov(rA, rB)” 

minskar i takt med att ”ρAB” minskar från -1 till +1 och därmed blir variansen mindre. 

Att variansen blir mindre betyder i sin tur risken för portföljen minskar, vilket betyder 

att det kan vara fördelaktigt att använda sig tillgångar som uppvisar låg eller negativ 

samvariation för att på så sätt riskminimera sin portfölj (Bodie et al. 2009). 

2.4.7 Portföljoptimering 

I avsnittet 2.4.4 Risk redogjordes för de två olika typerna av risk, marknadsrisk och 

företagsspecifik risk. Den förstnämnda typen går som sagt inte att undvika, då den 
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drabbar en hel marknad, medan den sistnämnda går att reducera med hjälp av 

diversifiering. Enkel typ av diversifiering kan åstadkommas genom att sprida ut sitt 

ägande i flera olika typer av tillgångar eller i flera olika branscher. För att ytterligare 

öka riskspridningen bör investeraren också placera i tillgångar vars avkastning inte 

tendera att samvariera. För att undersöka huruvida en sådan samvariation råder kan 

företagsanalyser göras, för att på så sätt se hur varje företag reagerar på olika 

makroekonomiska och företagsspecifika händelser. För stora portföljer med flera olika 

innehav blir sådan analys tung och tidskrävande och därför kan så kallad 

portföljoptimering tillämpas (Bodie et al. 2009). 

Syftet med portföljoptimering är att med hjälp av historisk data undersöka hur tillgångar 

statistiskt varierar i relation till varandra. Med hjälp av att studera kovariansen, samt de 

två övriga variablerna risk och avkastning kan investerare optimera sina portföljer 

genom att maximera riskjusterad avkastning. 

2.4.8 Portföljoptimering enligt Single-Index Model (SIM) 

Single-Index Model (SIM) härstammar från Markowitz optimeringsmodell men är ett 

enklare alternativ till denna. Vid den traditionella portföljoptimeringen krävs oerhört 

mycket data. För att ta ett exempel på komplexiteten i MPT då 150 – 250 aktier skall 

analyseras betyder detta att 150 – 250 förväntade avkastning respektive varianser skall 

beräknas. Detta medför att det krävs 11,175 – 31,125 beräkningar för kovariansen 

mellan alla aktier genom N(N-1)/2 (Elton et al., 2003). För en investerare som avser 

analysera ett flertal aktier blir därför antal beräkningar som krävs övermäktiga. Ett 

ytterligare argument till varför SIM är att föredra i optimeringsbeslut är de 

felberäkningar av kovarianser som kan uppstå vilket gör att portföljvariansen kan 

slutgiltigt uppnå negativ varians, vilket inte är möjligt (Bodie et al. 2009). 

Genom att ett antagande görs om ett aktieindex, exempelvis OMXS30, att avkastningen 

för indexet är representativt för makroekonomiska effekter. Om det antagandet görs kan 

en portföljoptimeringsmodell byggas utefter indexet där aktiers kovarians inte tas i 

hänsyn utan aktiers variation i förhållande till aktieindexet (beta) är det som beaktas. 

När formeln tillämpas görs en regressionsanalys av Excess Return för aktien samt för 
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indexet för att få fram ett beta. Excess Return definieras som avkastningen tillgången 

genererar som överstiger en riskfri investering. Genom regressionen erhålls som sagt 

beta (β) och även alpha (α). Alpha är den abnorma avkastningen portföljen förväntas 

generera utöver förväntad avkastning från CAPM. Vidare erhålls även 

residualstandardavvikelser för varje aktie, det vill säga den spridning varje aktie får mot 

sitt medelvärde i en regressionsanalys. Dessa standardavvikelser höjs sedan upp med 

två för att få variansen, som används i modellen. Sammanfattningsvis ser ekvationen för 

regressionen ut som följer: 

 

Formel 9 visar formeln för att beräkna förväntad Excess Return 

För att optimera enligt SIM tillämpas en annorlunda kovariansmatris än den som 

används vid klassisk portföljoptimering. Genom matrisen beräknas den kovarians 

samtliga tillgångar har gentemot jämförelseindexet. Sådan kovariansmatris ser ut som 

följer: 

 Tillgång A B C

A σ
2

A =β
2

A σ
2

M +σ
2

eA σ AB  = β A β B σ
2

M σ AC  = β A β C σ
2

M

B σ BA  = β B β A σ
2

M σ
2

B =β
2

B σ
2

M +σ
2

eB σ BC  = β B β C σ
2

M

C σ CA  = β C β A σ
2

M σ CB  = β C β B σ
2

M σ
2

C =β
2

C σ
2

M +σ
2

eC  

Tabell 2 Exempel på kovariansmatris i SIM 

Där: 

σ2A, σ2B, σ2C, är tillgångarnas varians 

βA, βB, βC  är vardera tillgångs betavärde 

σ2M är marknadens (aktieindex) varians 

σ2eA, σ2eB, σ2eC är tillgångarnas residualvarians 

σBA är exempel på en kovarians, i det här fallet mellan tillgång B och A 
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När kovarianser är beräknade återstår det att räkna ut de proportioner som ska tillämpas 

för varje tillgångsslag och utefter dem optimera och bygga sin portfölj. 

2.5 Utvärderingsmått för portföljers prestation 

Inom finansiell teori finns det en mängd mått vars syfte är att mäta portföljers prestation 

och att utvärdera portföljer ur olika aspekter. Vi har tidigare beskrivit två grundläggande 

mått, avkastning och beta, och kommer i detta avsnitt presentera ytterligare två. 

2.5.1 Sharpekvot 

Sharpe presenterade 1966 en modell vars syfte är att mäta portföljers riskjusterade 

avkastning och den benämns som Sharpekvot. Förenklat är det den avkastning 

portföljen ger i förhållande till den kostnad/risk du som investerare har fått ta under en 

viss period. Rent metodiskt divideras portföljens Excess Return med dess risk som är i 

form av standardavvikelse (Bodie et al. 2009). 

Då vi har för avsikt att mäta riskjusterad avkastning med avseende till total portföljrisk 

anser vi att Sharpekvoten är det mått som lämpar sig bäst. Riskjusterad avkastning anser 

vi vara ett rättvist mått använda för att jämföra portföljer och i vårt fall olika typer av 

viktningsmetoder av index. Sharpekvoten för portföljer ser alltså ut som följer: 

 

Formel 10 visar formeln för att beräkna Sharpekvoten 

Gällande utvärdering av de portföljer vi bygger utifrån optimering enligt SIM i 

Delstudie 2 kommer Sharpekvoten räknas direkt på portföljens Excess Return och 

därmed kommer täljaren inte subtraheras med riskfri ränta. Detta på grund av den 

riskfria räntan redan är beaktad. 

2.5.2 Treynor 

Treynor tog 1966 fram ett mått som precis som Sharpekvoten mäter avkastning per 

enhet tagen risk, med skillnaden att det använder systematisk risk (βP) istället för den 

totala risken (σP) som nämnare (Bodie et al. 2009). Genom att jämföra våra olika index 

med detta mått kan vi jämföra den avkastning gentemot den marknadsrisk varje index 
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exponeras mot. På så sätt får vi mer insikt i de olika indexens effektivitet gentemot total 

marknad. 

 

Formel 11 visar formeln för att beräkna Treynorkvoten
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3. Metod 

I följande avsnitt beskrivs tillvägagångssättet för studien samt val av datainsamling och 

bearbetning som gjorts. Vidare presenteras vår vetenskapliga strategi och vår ansats 

till studien. De verktyg som använts vid insamling av relevant data presenteras i 

följande avsnitt och resonemang kring informationens reliabilitet förs. Avslutningsvis 

förs en diskussion kring de utvärderingsverktyg som använts vid bearbetning av data 

som vidare används som underlag för vår analys.  

3.1 Metodisk utgångspunkt och sammanfattning av delstudierna 

Vår utgångspunkt i studien har varit tidigare forskning inom området och vi grundar den 

då främst på en studie av Amenc et al. (2011) som gjordes på den amerikanska 

marknaden. Därefter har frågeställningar utformats om skillnader i indexens effektivitet 

utformats och vi skall genom vår empiri, bestående historisk data, försöka besvara 

frågeställningarna. Ansatsen är med detta som grund av deduktivt slag enligt Bryman 

(2008). 

Den första delen av studien, som vi valt att kalla Delstudie 1, undersöker hur indexet 

OMXS30 skulle ha presterat under tidsperioden 1995-2011 om samma företag 

inkluderats i indexet men viktningen utförts på andra grunder. Vi har som tidigare 

nämnts för avsikt att vikta indexet efter andra värden än efter börsvärde, som är den 

nuvarande viktningsmetoden för OMXS30. En av de viktningsmetoder vi vill undersöka 

är att vikta indexet utefter fundamentala värden och de värden vi valt att använda är 

omsättning, rörelseresultat (EBIT) och bokfört värde på eget kapital (BV). Ytterligare 

viktningsmetoder vi undersöker i studien är: minimum-volatilitetsviktat index där 

företag med lägst standardavvikelse bär störst vikt, likaviktat index där varje företag får 

lika stor del (1/n)
14

, effektivitetsviktat index som viktas utefter aktiernas Sharpekvoter 

och volymviktat index där vikterna beräknas efter aktiens handelsvolym. 

Viktningsförfarandet beskrivs tydligare i en senare del av metodkapitlet. Därefter 

kommer de olika indexen utvärderas genom att jämföra dess avkastning, risk och 

Sharpekvot. 

                                                 
14

 N är totalt antal företag som ingår i OMXS30 för perioden 
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Den andra delen av studien, som vi valt att kalla Delstudie 2, ämnar analysera de olika 

indexen viktade efter ovan nämnda kriterier och dess grund för portföljoptimering enligt 

SIM. I denna del kommer fiktiva portföljer sättas samman på samma grunder, det vill 

säga att alla kommer ha samma utgångspunkt när det gäller exempelvis tidsserier, 

restriktioner vid optimering och liknande. Portföljerna kommer att bearbetas och 

rebalanseras på samma sätt och vid samma tillfälle. Dessa skall sedan utvärderas genom 

ett backtest under perioden 2005-2010. Sammansättningen i portföljen, trots samma 

investeringspreferenser, tror vi kommer att skilja sig åt då olika viktningar av 

jämförelseindexet använts vid urvalet. Vår avsikt är att undersöka om en högre 

avkastning genereras då alternativt viktade index används jämfört med när 

kapitalviktade index används under backtestperioden. Vidare kommer 

portföljutvärderingsteori tillämpas då vi med hjälp av Sharpekvot, Treynor, Jensens 

Alpha och informationskvot kommer att mäta portföljernas prestation under 

undersökningsperioden utifrån olika aspekter, och på så sätt undersöka hur de alternativt 

viktade indexen påverkar portföljoptimeringen. 

3.2 Datainsamling och viktningsmetodik Delstudie 1 

Data som berör index är sekundärdata som i huvudsak är hämtad från Thompson 

Reuters 300 Xtra och Thompson Reuters Datastream. Vi anser denna källa vara 

tillräckligt korrekt även om viss skepsis finns kring tillförlitligheten till informationen 

och att den emellanåt inte stämmer helt överens med verklig data. Vi ser dock att denna 

skillnad endast skulle ge minimala utslag i studien vilka inte kommer att påverka vårt 

slutgiltiga resultat och inte eller vår slutsats då studien är av den omfattningen att 

mindre detaljer inte påverkar nämnvärt. För de data som inte återfanns i Reuters vilket i 

vårt fall handlade om vissa fundamentala värden och avkastningar, vände vi oss till 

företagens årsredovisningar. Detta gällde i huvudsak de företag som avnoterats från 

Stockholmsbörsen och inte längre finns tillgängliga på Thompson Reuters 3000 Xtra. 

Ett kvantitativt tillvägagångssätt är det enda alternativet för vår undersökning på grund 

av studiens natur vilken kräver kvantifierbar data för att praktiskt kunna genomföra de 

viktningar som är tilltänkta.  
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För Delstudie 1, där investeringar i aktieindexet OMXS30 använts som grund för en 

investeringsstrategi och jämförts med liknande investeringsstrategier med alternativt 

viktade aktieindex, har månadsdata för stängningskursen för indexet respektive aktierna 

använts för att räkna ut den aggregerade avkastningen för de olika perioderna studien 

ämnat undersöka. 

OMXS30:s sammansättning utvärderas varje halvår och de ingående företagen i indexet 

har förändrats åtskilliga gånger under vår undersökningsperiod (1995-2011). Åren i vår 

undersökning har därför delats upp i två perioder där den första perioden är de första sex 

månaderna på året och den andra perioden är de efterföljande sex månaderna. Indexets 

sammansättning har beaktats i studien och en sammanställning har efter kontakt med 

Wasström
15

 på Nasdaq OMX Index Operations gjorts på företag som tillkommit till och 

uteslutits ur OMXS30 under undersökningsperioden. OMXS30:s prestation, samt 

prestationen för de alternativa viktningsmetoderna på indexet, har baserats på 

avkastningen på de företag som inkluderats vid varje omstrukturering och revidering av 

sammansättningen har gjorts varje halvår, i likhet med OMXS30:s verkliga 

utvärderingsintervall.  

Totalt antal aktier som någon gång under undersökningsperioden inkluderats i OMXS30 

är 68 för vilka historisk avkastning och viktningsdata har hämtats genom Thompson 

Reuters Datastream, Thompson Reuters 3000 Xtra och företagens årsredovisningar. Av 

dessa har dessvärre 9 stycken aktier fallit bort bland annat på grund av att data saknats 

för vissa eller alla perioder, samt att vissa företag köpts upp eller slagits ihop, vilket 

innebär att antal aktier som ingått i studien och legat till grund för indexviktningarna är 

56. Bortfallen presenteras närmare i nästa avsnitt och en sammanställning av de aktier 

som ingått i vår studie presenteras Bilaga 1.  

Vissa komplikationer finns kring det tilltänkta fundamentalviktade indexet. För de 

företag där både A-aktien och B-aktien ingått i indexet fram till undersökningsperiodens 

slut har aktierna därför tilldelats samma vikt baserat på samma fundamentala värden i 

och med att båda aktierna representerar samma företag.  

                                                 
15

 Lukas Wasström, NASDAQ OMX Index Operations, e-post 27 april-2 maj 2011 
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När alla företag som ingått i index sammanställts och när nödvändig data har inhämtats 

har materialet bearbetats i Excel. Programmet tillåter oss konstruera våra index genom 

simpla matematiska beräkningar.  

3.2.1 Bortfall och justering av data 

Vid insamling av data har en del problematik uppstått kring de empiriska data som 

studien avser att undersöka, vilket vi har korrigerat för när indexen konstruerats och i ett 

senare skede analyserats.  

För Kinnevik B saknades avkastningshistorik för den första perioden 1996 trots att 

aktien varit noterad och listad på OMXS30. Med detta som grund gick det ej att tilldela 

aktien en vikt för period två 1996 för de index vars vikt baserats på föregående periods 

värden (alla förutom likaviktat). Kinnevik B utgjorde endast 0,81 procent av det 

kapitalviktade indexet under denna period varför vi inte anser att detta påverkar vår 

studie så pass markant att resultatet bör ifrågasättas. Vi har vidare testat detta bortfall 

genom att tilldela aktien samma vikt och samma avkastning för nästkommande period 

på alla viktningsmetoder. Om aktien skulle inkluderats i studien på dessa villkor skulle 

exempelvis en vikt på 0,02 procent tilldelats aktien i det likviditetsviktade indexet och 

detta skulle gett ett utslag på indexets månatliga avkastning på 0,049 procent för de sex 

nästkommande månaderna vilket vi anser ha tillräckligt låg påverkan för att fortsatt 

kunna jämföra indexet med det fullständiga OMXS30. 

Några avkastningsdata för Wihlborgs, som ingick i OMXS30 första perioden 2005, har 

inte hittats varför denna aktie har exkluderats ur studien. Vi anser dock inte aktien vara 

drivande för OMXS30 då indexet är kapitalviktat eftersom aktien tilldelades en vikt om 

0,68 procent. Vidare anser vi även här att de konstruerade alternativt viktade indexen 

fortfarande kan jämföras med OMXS30 då aktien endast ingår i indexet i sex månader 

och det borde inte ge så stora utslag i studien om den uteblir.  

Komplikationer gällande företag som blivit uppköpta samt gått i konkurs har även 

uppstått och detta har medfört att vi har uteslutit fyra stycken aktier från vår 

undersökning och våra indexviktningar. Samtliga av dessa företag har endast ingått i 

OMXS30 mellan 1 till 1,5 år vilket vi anser vara en tillräckligt kort period för att kunna 
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utesluta dem ur studien utan att resultatet blir mindre tillförlitligt. Samtidigt har 

aktiernas vikter i det kapitalviktade indexet varit väldigt låga och får därför inte anses ha 

varit drivande för det totala indexets utveckling. Företagen i fråga är Incentive, Gambro, 

Icon Medialab, Framtidsfabriken och Pharmacia. 

Gällande Autoliv Inc uppstod problem med det fundamentalviktade indexet då det inte 

gick att hitta fundamentala värden för åren 1995-1996. Trots frekventa försök till 

kontakt med företaget har de åren uteblivit gällande värdena för omsättning, EBIT och 

BV. Vår lösning på komplikationen blev att 1997 års fundamentala värden även fick 

ligga grund för 1995-1996 års fundamentala index. 

För att behandla de valutaskillnader som finns i underlaget för att konstruera det 

fundamentalviktade indexet har allt data omvandlats till SEK. För att få en så 

rättvisande bild som möjligt så har växelkursen vid rebalanseringstillfället använts 

vilket samtidigt är samma datum som de finansiella rapporterna om fundamentala 

värden är daterade till varför vi anser detta vara en lämplig kurs att använda. 

3.2.2 Riskfria räntan 

När vi har räknat ut Sharpekvoter för aktierna till det effektivitetsviktade indexet, räknat 

ut Excess Return för portföljoptimeringen, och även till vissa mått i utvärderingen, så 

har vi använt oss av en riskfri ränta. Vi har valt att sätta den riskfria räntan till 3,5 

procent på årsbasis. Vi grundar detta beslut i en del olika faktorer som vi har jämfört, 

dels har vi kollat på historiska räntenivåer och dels har vi jämfört med vad som 

vanligtvis används av analytiker i branschen. En medelvärdesberäkning gjordes på 

svenska statsskuldsväxlar olika löptid under undersökningsperioden 1995-2011
16

. 

Anledningen till att vi väljer att använda ett historiskt medelvärde och inte dagsfärska 

räntenivåer är dels för att vi enbart använder historiska värden i vår studie, och dels för 

att det gällande ekonomiska läget och dagens räntenivå uppenbarligen inte speglar de 

historiska nivåerna.  Vi anser att detta är en rimlig approximation av den riskfria räntan. 

Branschkutym för den riskfria räntan ligger på 3-5 % för analytiker på den svenska 

                                                 
16

 Ett medelvärde på alla statsskuldväxlar (1, 3, 6 och 12-månaders) under samma period blev 3,5761 

procent 
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marknaden, exempelvis använder sig PwC:s analytiker av en riskfri ränta på 3,3 % för 

2011 (Lundblad, 2011).    

Den valda räntan på 3,5 procent har använts genomgående i studien, oavsett tidsperiod 

eller undersökningsindex, vilket gör att eventuella felaktigheter vid valet av räntan inte 

bör orsaka nämnvärda skillnader i våra resultat då vi jämför dem indexens resultat med 

varandra. 

3.2.3 OMXS30 

OMXS30 är det index vi ämnat jämföra våra alternativt viktade index mot. Indexets 

aktieallokering har därför inte korrigerats utan vi har jämfört perioderna rakt av mot 

indexets historiska avkastning. De data vi behövde hämta för OMXS30 är således 

endast indexets stängningskurser på månadsbasis för perioden 1995-2011. Dessa data 

kommer sedan användas när vi utvärderar våra alternativa viktningsmetoder på indexet i 

jämförelse med det som historiskt sett varit, och är, kapitalviktat. 

3.2.4 Effektivitetsviktat index 

För att konstruera ett effektivitetsviktat index har vi, precis som med alla de andra 

indexen, behövt hämta hem stängningskurser för varje månad och varje aktie för hela 

undersökningsperioden. Vi behövde även hämta hem stängningskurser för varje vecka 

för varje aktie. Detta gjordes för att få tillräckligt många mätpunkter för en signifikant 

beräkning av varje akties standardavvikelse, vilket behövs för att beräkna Sharpekvoten. 

Genom att använda veckodata för ett halvår uppnåddes 26 mätpunkter för 

standardavvikelsen i varje aktie vilket vi anser vara tillräckligt för vår viktningsmetod. 

Genom standardavvikelsen och avkastningen räknade vi sedan ut aktiernas Sharpekvot 

aggregerat för ett halvår. Sharpekvoten blir därför uttryckt per halvår vilken senare 

användes som underlag för viktberäkningen för varje aktie inför nästkommande period. 

De aktierna med högre Sharpekvot kommer att utgöra större delar av indexet medan 

aktier med lägre Sharpekvot tilldelats en mindre vikt. När sedan vikterna har tilldelats 

för nästkommande period användes återigen månadsdata för att mäta den aggregerade 

avkastningen för indexet där aktien således har samma vikt varje månad under 

nästkommande sexmånadersperiod innan nästa rebalansering/omviktning.  
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Gällande Sharpekvoterna kan dessa emellanåt vara negativa såväl som positiva. Detta 

medför att en omberäkning krävs för att behålla relationen aktierna emellan. Genom att 

använda oss av en exponentialfunktion kan även vikter för negativa Sharpekvoter 

tilldelas aktier. Formeln nedan har därför använts för att bestämma varje akties vikt för 

nästkommande månad. 

 

Formel 12 visar formeln för viktberäkningar i det effektivitetsviktade indexet 

Koefficienten a används i formeln för att bestämma hur drivande höga Sharpekvoter 

skall vara för vikten. Ju högre koefficient desto större vikt har tilldelats aktier med höga 

Sharpekvoter. Genom en historisk analys av de vikter aktier haft i det kapitalviktade 

indexet har en rimlighetsbedömning där den slutgiltiga koefficienten fastslogs till 0,1. 

Ett exempel på en viktberäkning följer nedan där både Eniro och Ericsson B hade 

negativa Sharpekvoter för den perioden då vikten beräknades. 

ABB Ltd Eniro Ericsson B

Sharpekvot 4,68 -6,62 -3,98

Sharpekvot exponential e0,1*4,68=1,60 e0,1*-6,62=0,52 e0,1*-3,98=0,67

Beräkning 1,60/32,03 0,52/32,03 0,67/32,03

Vikt 4,99% 1,61% 2,10%  

Tabell 3 Exempel på effektivitetsvikter 

3.2.5 Fundamentalviktat index 

Vid konstruktion av det fundamentalviktade indexet behövdes, som tidigare nämnts, 

fundamentala värden för de företag som ingått i OMXS30 under 

undersökningsperioden. Dessa värden var rörelseresultat (EBIT), omsättning och 

bokfört värde på eget kapital (BV). Valet av fundamentala värden baserades på de 

tidigare studier som gjorts om det fundamentalviktade indexet. Värdena är relativt 

lättillgängliga samt tillför god information kring företagets finansiella ställning och 

storlek (Arnott et al. 2005, Amenc et al. 2011).  
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Viktningsunderlaget för företagen är hämtade från Thompson Reuters Datastream. För 

de företagen vars fundamentala värden saknades i Datastream har data hämtats från 

företagens årsredovisningar samt genom direkt kontakt med företagen i fråga. Med hjälp 

av allt datamaterial har vi sedan tagit fram nya vikter för aktierna i OMXS30. Aktiens 

vikter har bestämts genom att varje akties fundamentala värde divideras med det totala 

fundamentala värdet för alla aktier under perioden. De tre olika vikterna har sedan 

multiplicerats med aktiens avkastning för samma period och sedan dividerats med 3. 

Störst del i indexet får den aktie som har det högsta genomsnittliga värdet av alla tre 

fundamentala värden och vice versa. 

Av den anledningen att det är årsredovisningsdata vi baserat viktningen på har 

viktningen varit baserad på hela det föregående årets värden istället för bara det 

föregående halvåret som på de andra indexen. Dock har vi fortfarande viktat om indexet 

varje halvår för att ha kunna gjort en rättvis jämförelse med de övriga indexen. De 

värdena som företagen redovisat föregående år har alltså utgjort den vikt som aktien 

tilldelas för det båda nästkommande halvårsperioder. Gällande urvalet av aktier kommer 

samma metod tillämpas som för resterande viktningsmetoder nedan, det vill säga att den 

kommer ändras varje halvår precis som referensindexet OMXS30. Nedan presenteras ett 

viktningsexempel på de fundamentala värden som företagen presenterat under år 2006 

som ligger grund till den viktning som görs år 2007. 

Gällande hämtning av fundamental företagsdata är vi medvetna om att vår källa 

Thompson Reuters Datastream har en del brister gällande tillförlitlighet. Materialet kan 

vara fel och för att i största mån försöka undgå detta problem har stickprov gjorts där vi 

jämfört siffrorna med företagen i frågas årsredovisningar för att försöka säkerställa 

trovärdigheten. Dessa stickprov har stämt överens med årsredovisningarna, men vi 

väljer ändå att uttrycka en viss skepsis mot källan utan att på något sätt förkasta den.  

Nedan illustrerar vi genom tre tabeller de viktberäkningar som gjorts för ABB Ltd, 

Eniro och Ericsson B med fundamentalviktning som metodik. 
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ABB Ltd Eniro Ericsson B Totalt

Omsättning 166 835 705                         4 827 000                             151 821 000                         2 577 285 364   

Beräkning 166 835 705 / 2 577 285 364 4 827 000 / 2 577 285 364 151 821 000 / 2 577 285 364

Tilldelad vikt 6,47% 0,19% 5,89%  

Tabell 4 Exempel på fundamentalvikter på omsättning 

ABB Ltd Eniro Ericsson B Totalt

BV Equity 27 718 410                           4 634 000                             104 677 000                         1 425 837 401   

Beräkning 27 718 410 / 1 425 837 400 104 677 000 / 1 425 837 400 104 677 000 / 1 425 837 400

Tilldelad vikt 1,94% 0,33% 7,34%  

Tabell 5 Exempel på fundamentalvikter på Eget Kapital 

ABB Ltd Eniro Ericsson B

EBIT 13 616 480                4 634 000                 33 342 000                

EBIT exponential e
0,00000003*13616480

=1,50 e
0,00000003*4634000

=1,14 e
0,00000003*33342000

=2,72

Beräkning 1,50/53,16 1,14/53,16 2,72/53,16

Vikt 2,83% 2,16% 5,11%  

Tabell 6 Exempel på fundamentalvikter på EBIT 

Värt att notera är den uträkning vi har gjort med en exponentialfunktion på uträkningar 

gällande EBIT. Beräkningen har gjorts på det sättet på grund av att EBIT, precis som 

Sharpekvoten i föregående avnitt, kan vara positivt såväl som negativt. Detta medför att 

en omberäkning krävs för att behålla relationen aktierna emellan. Genom att använda 

oss av en exponentialfunktion likt viktningen av Sharpekvoterna kan även vikter för 

negativa EBIT tilldelas aktier. Formeln nedan har därför använts för att bestämma varje 

akties vikt för nästkommande månad. 

 

Formel 13 visar formeln för viktberäkning i det fundamentalviktade indexet 

3.2.6 Likaviktat index 

För att mäta utvecklingen i detta index har data för stängningskurser hämtats från 

perioden 1995-2011 för de aktier som ingått i OMXS30. Aktierna har sedan alla 

tilldelas samma vikt enligt 1/n, för att mäta den aggregerade avkastningen för indexet. 

Liksom för våra andra index har månadsavkastning använts för varje aktie för att alla 

jämförelser skall bli så likartade som möjligt. Utöver de nödvändiga exkluderingar som 
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gjorts för hela undersökningen har det inte uppstått något problem kring beräkningen av 

företagens vikt i de olika undersökningsperioderna då denna endast baserats på antalet 

företag för perioden. Omberäkningar har således endast utförts då företag tillkommit 

eller uteslutits från OMXS30, det vill säga varje halvår, i enlighet med övriga 

indexviktningar i studier. 

Nedan presenteras ett exempel på viktberäkning från period 2 2006 där antal aktier 

uppgår till 30 och varje akties vikt beräknas därefter. N har på grund av våra bortfall 

varit lägre än 30 under vissa perioder och den periodens vikter räknas då självklart ut 

enligt rätt n för den perioden. N har i vår studie som lägst varit 26 och som högst 30. 

N = 30 ABB Ltd Eniro Ericsson B

Beräkning 1 / 30 1 / 30 1 / 30

Tilldelad vikt 3,33% 3,33% 3,33%  

Tabell 7 Exempel på likavikter 

3.2.7 Minimum-volatilitetsviktat index 

För detta index har vi behövt samma typ av data som ovan i form av stängningskurser 

för alla aktier för såväl månads- som veckodata. Veckodata har använts till att beräkna 

varje akties volatilitet för sex månader. Detta behövdes, precis som i det 

effektivitetsviktade indexet, för att få fram tillräckligt många mätpunkter för en 

volatilitet. När standardavvikelsen för varje aktie beräknats har denna utgjort grunden 

för vår viktningsmetod då standardavvikelsen för varje aktie, baserad på veckodata för 

sex månader, har utgjort nästkommande periods vikt för varje aktie. Då vikterna för 

standardavvikelserna ska ha ett omvänt förhållande, det vill säga att lägst 

standardavvikelse ska ha störst vikt och tvärtom, krävs en justering. Vi har därför valt 

att invertera standardavvikelserna genom att dividera talet 1 med varje 

standardavvikelse. Nedan presenteras formeln för hur volatiliteten är beräknad. 

 

Formel 14 visar formeln för viktberäkning i det minimum-volatilitetsviktade indexet 
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När sedan vikterna har beräknats, efter att standardavvikelsen har beräknats på 

veckodata, användes återigen månadsavkastning för varje aktie för att mäta indexets 

aggregerade utveckling för varje period. Aktierna har således samma vikt varje månad i 

sexmånadersperioden innan vikterna återigen beräknas inför nästkommande period. Ett 

exempel på hur ett antal aktiers vikt ser ut för en period följer nedan. 

ABB Ltd Eniro Ericsson B

Standardavvikelse årsbasis 28,83% 27,19% 28,93%

Inverterad standardavvikelse 346,85% 367,84% 345,64%

Beräkning 346,85/11504,56 367,84/11504,56 345,64/11504,56

Vikt 3,01% 3,20% 3,00%  

Tabell 8 Exempel på minimum-volatilitetsvikter 

3.2.8 Volymviktat index 

Till sist har vi ämnat konstruera ett index viktat utefter de aktier som har högst 

likviditet, det vill säga de aktier som har handlats mest av aktierna i OMXS30, uttryckt i 

SEK. Som vi nämnde i teorikapitlet anser vi detta vara en intressant viktningsmetod att 

undersöka, då sammansättning av OMXS30 faktiskt bestämt av just aktiernas 

handelsvolym, det vill säga antalet handlade aktier multiplicerat med aktiepriset. Det 

har för oss varit resursmässigt omöjligt att kontinuerligt läsa av handelsvolym och 

aktiepris vilket skulle vara den teoretiskt mest korrekta metoden. Vi har istället tagit 

aggregerad handelsvolym per vecka multiplicerat med stängningskursen den sista dagen 

varje vecka. Då omviktningar ska ske varje halvår i linje med övriga index så har vi 

summerat ihop varje veckas handelsvolym uttryckt i SEK för varje halvår. Den 

handelsvolym per halvår vi då får har legat till grund för viktberäkningen, där varje 

akties vikt har beräknas som handelsvolymen för perioden dividerat med den totala 

handelsvolymen för alla aktier som ingår i indexet under samma period. Likt övriga 

index så ändras indexet sammansättning varje halvår och viktas då samtidigt om. 

Nedan visas ett exempel på viktberäkning genom aktiernas handelsvolym första 

perioden 2006 som vidare är grunden till aktiernas vikttilldelning för den andra 

perioden 2006. Detta tillvägagångssätt har vi tillämpat för varje aktie för varje halvår för 

att genom detta få varje akties halvårsvikt. 
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Aktie ABB Ltd Eniro Ericsson B Totalt

Handelsvolym SEK 2006:1 46 844 602 466                                23 660 436 844                                 521 646 002 506                                2 333 561 910 300  

Beräkning 46 844 602 466 / 2 333 561 910 300 23 660 436 844 / 2 333 561 910 300 521 646 002 506 / 2 333 561 910 300

Tilldelad vikt 2006:2 2,01% 1,01% 22,35%  

Tabell 9 Exempel på volymvikter 

3.3 Datainsamling Delstudie 2 

För att utföra den portföljoptimering vi ämnar genomföra behövs de indexen vi har 

konstruerat i Delstudie 1 som används som grund för portföljoptimeringen enligt SIM. 

Vi behöver vidare tillgång till avkastningsdata för aktier. Urvalet av aktier till de olika 

portföljerna grundar sig i aktier från den svenska marknaden och är listade på Large 

Cap. Dessa data hämtades från Reuters 2011-04-25 med stängningskurser för varje 

månad under undersökningsperioden. 

Valet av att samla in aktiedata med Large Cap som bas grundar sig i att vi anser att 

urvalet utgör en god grund för att kunna skapa en relativt väldiversifierad portfölj med 

aktier i relativt stora och stabila företag. Initialt var antalet aktier 73 stycken efter att en 

del aktier plockats bort på grund av att kurshistorik för perioden 2001 – 2010 inte fanns 

att tillgå från vår huvudkälla Thomson Reuters. Aktier som inte var noterade under den 

tidsserie vi använder oss av, 2001-01-01 – 2004-12-31, för att skatta förväntade värden 

föll också bort från populationen vilket sedermera leder till att urvalet landar på 59 

aktier för portföljoptimeringen
17

. Reduceringen anser vi inte bidrar till någon form av 

lägre grad av tillförlitlighet då urvalet fortfarande är tillräckligt stort för att kunna välja 

en diversifierad portfölj och således göra vår studie tillförlitlig. De portföljer vi 

konstruerar backtestas under åren 2005-2011 i syfte att utreda skillnader i prestationer. 

För att erhålla förväntade värden av Excess Return, standardavvikelse, 

residualstandardavvikelse
18

, alpha och beta skattas dessa värden fram genom 

regressionsanalys av perioden 2001-2005.  

3.3.1 Marknadsavkastning 

Ett viktigt data som har behövts i optimeringsprocessen genom SIM är en konstant 

marknadsavkastning som symboliserar den totala ekonomin på ett någorlunda korrekt 

                                                 
17

 Se bilaga över vilka aktier som utgör urvalet för optimering, Bilaga 2 
18

 Se Teoretisk referensram 2.4.8 
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sätt. Vi har i vår optimering, tillika Delstudie 2, valt att använda 10 procent. Siffran är 

framtagen utifrån PWC:s studie (Lundblad, 2011) som undersökt vilken 

marknadspremie som gäller för den svenska aktiemarknaden. Studiens utfall visade på 

en premie på 4,5 procent vilket leder till, om den tidigare nämnda riskfria räntan på 3,5 

procent adderas, en marknadsavkastning på 8 procent. Sedan adderar vi till 2 procent för 

att beakta inflation och får således 10 procent. 

Siffran har inte ändrats portföljerna emellan då syftet med Delstudie 2 är att se hur de 

ingående variablerna beta, alpha och residualstandardavvikelsen förändrats och hur de i 

sin tur förändrat aktiernas förväntade avkastning. 

3.3.2 Regressionsanalys och portföljer 

Det första steget i optimeringsprocessen var att göra regressionsanalyser i Excel där 

varje akties Excess Return mellan åren 2001-2004 är beroende variabel och det index 

som optimeringen utgår från är den oberoende variabeln. Vi började med att göra 

regressionsanalyser mot det vanliga kapitalviktade indexet, sedan mot det 

fundamentalviktade och så vidare. Genom regressionerna erhöll vi för varje aktie nya 

betavärden, residualstandardavvikelser och alphavärden och dessa skiljer sig åt 

beroende på vilket utav våra index vi använt. Dessa värden är vitala i den 

kovariansmatris
19

 som använts för optimeringen och således gör detta att utfallen 

gällande aktieallokeringen förändras för varje portfölj. Det faller sig naturligt att bygga 

en portfölj för varje index som återfinns i vår studie, det vill säga sex stycken som 

vidare i studien kommer att benämnas efter vilka index som använts. De portföljerna 

heter således: 

1. Kapviktad portfölj (index: klassiskt kapitalviktat OMXS30) 

2. Fundviktad portfölj (index: konstruerat fundamentalviktat index) 

3. Likaviktad portfölj (index: konstruerat likaviktat index) 

4. MinVolviktad portfölj (index: konstruerat minimum-volatilitetsviktat index) 

                                                 
19

 Se Teoretisk referensram 2.4.8 
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5. Effviktad portfölj (index: konstruerat effektivitetsviktat index) 

6. Volymviktad portfölj (index: konstruerat volymviktat index) 

3.4 Optimeringsmetodik 

Portföljerna har optimerats genom SIM. Modellen lämpar sig som tidigare nämnts väl 

för studien tack vare modellens enkelhet då relativt få beräkningar behöver göras i 

jämförelse med Markowitz MPT. Begränsningar kring antalet aktier i portföljen vid 

portföljoptimeringen har satts till minst 15 stycken och restriktioner gällande varje 

akties maximala andel i portföljen har satts till 12 procent och den minsta andelen till 

noll procent, då inga blankningar har tillåtits. Totalt ska andelarna uppnå 100 procent, 

även detta i enlighet med vår restriktion mot belåning. Vi anser inte att valet av 

restriktioner behöver motiveras nämnvärt då de är ganska grundläggande, detta på grund 

av att vårt syfte med optimeringen inte är att generera de mest framgångsrika 

portföljerna avkastningsmässigt utan att se skillnader i portföljernas prestation utifrån 

vilket index som används till optimeringen. Det viktigaste är att alla portföljer fått 

samma restriktioner så att eventuella skillnader i prestation endast kan bero på de 

värdena vi för in gällande beta, alpha och residualstandardavvikelse, med andra ord de 

värden vi erhåller med hjälp av regressionsanalyserna mot de alternativt viktade 

indexen. 

Alla restriktioner har gjorts via Excels Solver-funktion som även är det hjälpmedel vi 

använt när vi räknat fram de andelar vardera aktie skall få utifrån de som har högst 

förväntad avkastning och lägst förväntad kovarians med marknaden. 

Portföljoptimeringar kan göras genom flera olika tekniker och vi har valt en metod som 

Benninga (2003) rekommenderar som är relativt enkel att utföra. 

Vår optimering för varje portfölj har gjorts i följande steg: 

1. Första steget var att föra in alla aktuella värden för alpha, beta och 

residualvarianser, som erhållits från regressionsanalysen, i kovariansmatrisen. 

Nedan visas ett utdrag från vår kovariansmatris för Kapviktad portfölj samt 

siffror från regressionsanalysen: 
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Elekta B Eniro Ericsson B

Beta/Beta 0,247 0,7 2,877

Elekta B 0,247 0,001 0,001 0,004

Eniro 0,7 0,001 0,003 0,012

Ericsson B 2,877 0,004 0,012 0,049  

Tabell 10 Exempel på kovariansmatris från optimeringen 

Std Dev of Standard

Aktier Alpha (α) Residuals (σε)Beta (β) Deviation

Elekta B 0,0479 0,01576 0,24657

Eniro 0,0033 0,0091 0,70019

Eicsson B 0,017 0,02557 2,87727

OMXS30 0,07615  

Tabell 11 Exempel på värden från regressionsanalyser 

Diagonalen i matrisen för exempelvis Elekta B beräknas på följande sätt: 

σ2 
= 0,247

2 
x 0,076147 x 0,015761342

2 

Kovariansen mellan Elekta B och Eniro beräknas på följande sätt: 

ΣElekta B Eniro = 0,246547 x 0,70019 x 0,015761342
2 

2. Andra steget var att räkna ut förväntad Excess Return för varje aktie genom 

sambandet:  

 

Formel 15 visar formeln för förväntad Excess Return i SIM 

Förväntade avkastningar förs sedan in i Benningas modell för varje aktie. 

3. Det mått som vi med Solver-funktionen har maximerat kallas för Theta och är 

den kvot som fås ut genom att subtrahera portföljens förväntade avkastning med 

en konstant och sedan dela denna avkastning med standardavvikelsen för 

residualen. 



44 

 

4. De restriktioner som lagts in i modellen för att möjliggöra diversifierade 

portföljer samt att de kommer att skilja sig mellan indexen är följande:  

- Antal aktier i portföljen skall uppgå till minst 15 stycken. Detta medföljer 

naturligt en portfölj med fler innehav. Varför denna restriktion är viktig är 

för att vi vill undvika att ett fåtal aktier får bära en allt för stor vikt och 

därmed vill vi kunna belysa skillnader i portföljernas innehav såväl som 

prestation. 

- En aktie kan inte tilldelas en högre vikt än 12 procent. Denna restriktion görs 

för att inte en aktie skall bära portföljen själv med en mycket stor vikt medan 

de andra aktierna endast utgör en minimal del av portföljen. 

- Summan av alla aktiers vikter skall summeras till 100 procent. Detta ter sig 

ganska naturligt då vi antar att hela det möjliga investeringsbeloppet skall 

investeras i alla portföljer samtidigt som vi inte vill investera belånat kapital. 

- Ingen aktie kan tilldelas en negativ vikt. I enlighet med våra tidigare 

restriktioner för portföljen tillåts inte blankningar. Genom denna 

begränsning för Solver-funktionen uppfylls det kriteriet då en negativ vikt 

skulle innebära att aktien skall blankas.  

5. Med hjälp av ovan nämnda beräkningar var nästa steg att optimera portföljerna 

med hjälp av Solver-funktionen i Excel där förväntade avkastningar skulle vara 

så höga som möjligt i förhållande till en så låg förväntad standardavvikelse som 

möjligt. Detta görs genom att maximera Theta. 

Vi valde att endast optimera portföljerna en gång då vi endast ämnar jämföra portföljer 

mot varandra och syftet är inte att ta reda på den portfölj som genererar mest pengar, 

utan att undersöka vad de olika indexen gör med portföljerna. 

3.5 Periodindelning 

Val av undersökningsperiod har en påverkan på utfallet för studien, framförallt med 

tanke på de senaste årens turbulens på aktiemarknaden, exempelvis Finanskrisen 2008-
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2009. Vår valda undersökningsperiod för Delstudie 1 sträcker sig från 1995-2011 för att 

täcka flera av de konjunkturcykler som har förekommit under åren. Dock kan det på en 

sådan lång period vara svårt att se hur vissa index lämpar sig för specifika perioder. På 

grund av det har att dela upp studien i två delperioder för att se hur indexen presterar 

under specifika kriser, en börsnedgång och en börsuppgång. Delperioderna vi brutit ner 

till är dels under nedgången börsen upplevde under IT- och Telekomkraschen, dels 

under uppgången börsen upplevde efter samma krasch. Således är våra tre perioder 

följande:  

1. Hela perioden  1995-2011 

2. Period under börsnedgång 2000/07-2003/07 

3. Period under börsuppgång 2003/07-2007/07 

För delstudie 2 har vi valt att endast analysera en period om fem år. Vi väljer att 

backtesta portföljerna under perioden 2005-2011 med tillhörande historisk data från 

2001-2005 för att kunna beräkna nödvändiga variabler för portföljoptimering enligt 

SIM. 

3.6 Statistiska tester 

För att statistiskt försöka säkerställa våra empiriska resultat kommer vi att använda oss 

av en del statistiska tester. Testernas syfte är att försöka fastställa om det föreligger 

några signifikanta skillnader när vi jämför våra alternativa index med det kapitalviktade 

OMXS30. Nedan följer en kort redogörelse av de tre tester som vi har för avsikt att 

utföra för att ge läsaren en grundförståelse i hur testerna utförs och vad de ämnar 

undersöka. 

Förekomsten av signifikanta skillnader mäts genom ett så kallat p-värde. Gemensamt 

för de tre testerna är att man innan testet ställer upp en nollhypotes, H0, som säger att 

det inte finns några signifikanta skillnader mellan de två testade variablerna. Testerna 

görs till en signifikansnivå om 5 % och om testernas p-värde ligger under denna 

signifikansnivå kan vi förkasta nollhypotesen, det vill säga att vi kan säga att det 
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förekommer statistiskt signifikanta skillnader för de undersökta variablerna hos våra 

index. 

3.6.1 T-test 

T-tester kommer att genomföras för att testa om det föreligger signifikanta skillnader i 

de olika indexens genomsnittliga avkastning. Testet kommer utföras genom Excels 

inbyggda T-test funktion, T-test: Parat två-sampel för medelvärde. Testets natur är 

väldigt simpel och de resultaten som ges är inte särskilt svårtolkade. Grundantagandet är 

att båda populationerna, som i vårt fall är indexen och dess avkastningar, är 

normalfördelade. 

3.6.2 Z-test 

För att testa om det finns signifikanta skillnader i Sharpekvoter mellan OMXS30 och de 

alternativt viktade indexen kommer vi att utföra ett Z-test. Detta test görs inte genom 

Excels inbyggda Z-test, utan genom en variant av Z-testet framtaget av Jobson & 

Korkie (Lee & Stevenson, årtal okänt). Formeln för testet ser ut enligt följande: 

 

Formel 16 visar formeln för Z-testerna som genomförts i studien 

där och är standardavvikelser för portföljerna a och b,  och  är 

medelavkastningen för portföljerna a och b,  är den riskfria räntan och  ges enligt 

följande: 

 

Formel 17 visar formeln för att beräkna Theta 

där T är antalet observationer och  är kovariansen mellan portfölj a och b. Testet 

kommer returnera ett z-värde som kan tolkas som ett standardiserat värde av 

mätvariablerna. Detta z-värde kan sedan omvandlas till ett p-värde, för att kunna mäta 
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signifikansen på mätvärdena. Precis om i T-testet så finns grundantagandet att de 

undersökta populationerna är normalfördelade. 

3.6.3 F-test 

Vi har även valt att göra ett F-test för att testa signifikansen på skillnader i 

standardavvikelserna mellan OMXS30 och de alternativt viktade indexen. Även detta 

test kommer att göras med hjälp av Excels inbyggda statistikfunktion F-test: Två 

sampel antar olika varianser.  

3.7 Studiens trovärdighet 

För att säkerställa en studies trovärdighet och kvalitet bör kriterierna gällande hög 

reliabilitet och validitet uppnås. Hög grad av reliabilitet nås då studien anses vara stabil 

och ge samma utslag om den upprepas. Om däremot slumpen är avgörande för studiens 

resultat är graden av reliabilitet låg. Validitet reder ut huruvida ett visst mått eller en 

viss studie mäter det som är avsett att mäta (Bryman & Bell, 2005). Nedan beskriver vi 

hur vår studie bemöter dessa två kriterier. 

3.7.1 Reliabilitet 

Då datamaterialet, i form av stängningskurser, som använts i studien till stor del hämtats 

från den erkända och etablerade databasen Thomson Reuters Datastream anser vi att en 

liknande studie ur datainsamlingssypunkt skulle få samma utslag. Datamaterialet är inte 

korrigerat eller modifierat av någon part, och bör därför ge en verklig bild och korrekt 

historia för aktiekurserna och företagen. 

Gällande de fundamentala värdena som inte varit möjliga att hämta från Thompson 

Reuters Datastream har vi hämtat material från berörda företags årsredovisningar. Dessa 

siffror ska inte vara modifierade men risken finns att exempelvis olika växelkurser 

används vid liknande studier när data bearbetas och därmed blir resultatet inte exakt det 

samma om studien replikeras av nya forskare. Företagen som rapporterar i annan valuta 

än SEK är dock endast fyra till antalet och därmed belastas inte studiens reliabilitet till 

sådan grad som får anses skada studiens trovärdighet. Vidare är årsredovisningar till 

viss del en mer subjektiv källa, vilket skulle kunna bidra till att studien får en lägre grad 

av reliabilitet. Dock är företagen vi hämtat data från välkända och stora företag, Nokia, 
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AstraZeneca, ABB och Autoliv, där en tredje part granskat uppgifterna och därmed 

anser vi att vår studie inte tappar i trovärdighet på grund subjektiviteten. 

3.7.2 Validitet 

Den metodik vi använder oss av och de mått som används är välbeprövade inom 

finansiell forskning och har använts av flera forskare som har gjort liknande studier 

gällande jämförelser av avkastningar för index och olika portföljer. Utvärderingsmåtten 

är baserade på kvantitativ och objektiv data och stärker därför studiens validitet 

markant. 

Tidigare forskare som gjort liknande jämförelsestudier på den amerikanska marknaden 

såsom Amenc et al. (2011) och Arnott et al. (2005) har använt sig av i stort sett samma 

viktningsmetodik som vi har gjort vilket vi anser argumenterar för att den är tillförlitlig 

och besvarar våra frågeställningar. De har även använt sig av, precis som vi, 

utvärderingsmåtten avkastning, volatilitet, Sharpekvot, Treynor och Jensens Alpha för 

att undersöka hur alternativa viktningarna presterat jämfört med kapitalviktade diton. 

Detta anser vi talar för att studien mäter det den ska mäta och därav är validiteten hög. 
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4. Empiri och Analys 

I följande kapitel presenteras och analyseras resultaten från undersökningen av de 

alternativa indexens prestation tillsammans med det traditionellt kapitalviktade 

OMXS30 för att åskådliggöra skillnader indexen emellan och de empiriska data som 

skall analyseras. Vidare presenteras och analyseras resultaten av den 

portföljoptimering som genomförts där de olika indexen från Delstudie 1 använts som 

grund för optimeringen. 

4.1 Delstudie 1 

I följande avsnitt kommer vi redogöra för och analysera de empiriska data som 

framtagits i studien. Det som främst kommer att redogöras för i följande avsnitt är de 

alternativa indexens historiska prestation samt det traditionellt kapitalviktade indexets 

historiska prestation. Redogörelsen är uppdelad i tre olika perioder, dels den totala 16-

årsperioden samt de två kortare delperioderna vid börsuppgång och -nedgång. 

Efterföljande avsnitt ämnar i huvudsak besvara vår första frågeställning som utformats 

för att uppnå syftet med studien:  

 Hur har de ovan nämnda alternativa indexviktningarna presterat historiskt sett i 

jämförelse med det traditionella kapitalviktade indexet? 

4.1.1 Historisk utveckling för den totala perioden 1995-2011 

Grafen nedan visar den totala utvecklingen för alla de alternativa indexen som vi har 

konstruerat samt det kapitalviktade OMXS30 som är det index de alternativa 

viktningsmetoderna applicerats på. 
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Figur 1 Total utveckling, 1995 - 2011 

Som visas i grafen så har alla index rört sig ganska likartat under den totala 

undersökningsperioden. Det som kan utläsas i grafen är att den slutliga avkastningen för 

den undersökningsperiod vi valt att analysera skiljer sig mycket åt mellan de olika 

viktningsmetoderna. Ytterligare en intressant observation är de kraftiga skillnaderna 

runt millenniumskiftet då det volymviktade indexet och det traditionellt kapitalviktade 

indexet fångat upp uppgången kring millenniumskiftet till en högre grad, men också att 

de nyss nämnda indexen rasat mer i den efterföljande börsnedgången, i jämförelse med 

de övriga indexen. I och med att samma avkastningsdata använts samt att samma aktier 

ingått i indexen beror skillnaderna i utveckling för de olika indexen endast på den 

viktningsmetod som använts när indexet utformats, vilket går i linje med studiens syfte 

att undersöka eventuella skillnader vid alternativa viktningsmetoder.  

De empiriska resultaten ger oss intressanta grunder att vidare analysera de olika 

indexens prestation i detalj och vad de underliggande orsakerna till de skilda resultaten 

kan vara. Till att börja med analyseras varje alternativt viktat index tilldelade aktievikter 

under den totala perioden samt kort för delperioderna. Detta görs för att höja förståelsen 

av den senare analysen av de olika indexens prestation. 
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4.1.2 Viktanalys 

Genom vår studie har vi erhållit intressant empiri kring vilka typ av viktallokeringar 

varje index genererat. Detta avsnitt redogör för skillnader i vikttilldelningar som 

medföljt indexen under hela undersökningsperioden (1995-2011) samt för de två 

delperioder vi även har undersökt. 

Det effektivitetsviktade indexet som viktats efter föregående halvårs Sharpekvot 

favoriserar ingen specifik bransch sett till hela perioden utan sprider sina vikter relativt 

jämnt genom hela det totala urvalet av aktier även om viktskillnader finns. Indexet är 

relativt trendbaserat i och med att vikterna baseras på tidigare rörelser i aktien vilket 

leder till att vikter kan variera stort från en period till en annan och det gör gör att 

indexet skiljer sig från några av de andra indexen då dessa tenderar att ha mer statiska 

vikter. 

Undersöker vi hur viktningen artar sig under en period där börsen kraftigt är på uppgång 

ser vi att viktningsmetoden frambringar många omviktningar i indexet. Förändringarna 

mellan ett halvår till nästa kan vara uppemot 10 procent i andel av indexet, vilket bidrar 

till att inga specifika aktier har en stor andel under någon längre period. Detta förklaras 

av samma resonemang som fördes ovan kring att viktningen blir kraftigt påverkad av 

trender såsom en börsuppgång på grund av Sharpekvotens förändringar, och därmed 

sker frekventa förändringar. Under börsnedgång däremot är förändringarna inte lika 

frekventa. Vikterna håller en relativt jämn nivå då samtliga företag erhåller låga 

Sharpekvoter. 

Gällande det fundamentalviktade indexet går det att urskilja tydligare viktskillnader där 

företag med höga fundamentala värden gällande omsättning, EBIT och BV såsom till 

exempel Astra Zeneca, Nordea och Handelsbanken är de som erhållit högst vikter 

genomgående under hela perioden. Därmed är spridningen bland vikter under ett 

specifikt år relativt stor då en mängd företag får väldigt låga vikter. Detta ter sig 

naturligt då indexets viktning i grund och botten grundas i företagens storlek. Sett till 

spridningen mellan de företag som erhållit höga vikter är däremot dessa koncentrerade 

till ett antal företag. Viktningen förändras inte markant från en period till en annan 



52 

 

vilket leder till att aktiernas vikter är ungefär de samma under både börsuppgång och -

nedgång.  

Det minimum-volatilitetsviktade indexet viktar efter hur hög standardavvikelsen varit 

under föregående period för varje aktie. Detta mått tenderar att vara relativt likt för alla 

aktier i OMXS30 och således får aktierna likartade vikter där inga utstickare med vikter 

om 10-20 procent går att urskilja. De flesta aktierna tenderar istället att erhålla vikter 

mellan 2,5-4 procent och denna viktfördelning är stabil genom hela 

undersökningsperioden. 

Det volymviktade indexet har i Ericsson B och till viss del Nokia två extrema aktier 

som under långa perioder har markant större vikt i indexet än övriga aktier. De senaste 

åren, mellan 2008 till 2011, har handeln av Ericsson B kylts ner något och vikterna 

ligger mellan 9-13 procent. Under åren 1999-2005 såg det annorlunda med vikter upp 

till knappa 50 procent. Nokia handlades som mest under åren 1999-2002, med vikter 

runt 15 procent, och har sedan gått ner i volym och således även aktiens vikt i indexet 

efter 2002 fram till dagens datum. Utöver dessa två extremer är viktningen tämligen 

likartad aktierna emellan då aktierna i indexet visar upp liknande värden för 

handelsvolymen. 

Det likaviktade indexet favoriserar ingen aktie över den andra på grund av dess 

naturliga viktningsmetodik. Följaktligen har lika stora vikter tilldelats varje aktie under 

varje period vilket ger effekter i form av stabilare utveckling. 

4.1.3 Prestationsanalys av totala perioden 1995-2011 

Som tidigare nämnts följer indexens utveckling varandra väl under perioden trots att 

viktningen är utförd på helt skilda grunder och aktierna har tilldelats olika vikter i de 

olika indexen. Detta är dock inte särskilt förvånande då de flesta aktier tenderar att röra 

sig åt samma håll i både konjunkturuppgång och -nedgång. Under perioden urskiljs 

tydliga dalar för samtliga index när den totala ekonomin försvagas, vilket enligt Amenc 

et al. (2011) är i linje med hur ett index ska bete sig för att vara representativt för en 

total ekonomi. Att avgöra vilket av indexen som bäst representerar marknadstrender är 

för oss en omöjlig uppgift då väldigt många och stora tester behöver göras och vi 
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kommer inte beröra frågan i någon större utsträckning. Det vi dock vill påpeka är att 

indexen rör sig tämligen lika över en 16-årsperiod och att samtliga utom ett alternativt 

viktat index genererat högre avkastning gentemot det klassiskt kapitalviktade OMXS30. 

Dessa två resultat öppnar upp för vidare intressanta diskussioner kring om 

kapitalviktning verkligen är den ultimata metodiken att följa när index ska viktas. Det 

kapitalviktade indexet, såväl som de alternativt viktade indexen, fångar upp 

högkonjunkturer som lågkonjunkturer, men vilket index som gör detta på mest korrekt 

sätt blir svårt att redogöra för.  

Kritiker mot det klassiska kapitalviktade indexet, såsom Arnott et al. (2005), grundar 

kritiken i att viktningsmetoden bygger på att marknadspriset på en aktie speglar ett 

företags värde vilket vår studie varken bevisar eller motbevisar. Däremot anser vi att 

studien bidrar till nya tankesätt gällande viktning av index med tanke på de resultat vi 

erhållit med hjälp av denna delstudie då indexviktningar genom andra värden kan spegla 

ett företags utveckling med väldigt liknande och, i vissa fall, bättre resultat ur ett 

investeringsstrategiperspektiv.  

Ett intressant resultat med studien är det likaviktade indexet som, trots sin 

viktningsmetod som enligt teorin och praktiken inte ger någon extra information om 

varken aktien eller företaget, genererar en högre totalavkastning än det kapitalviktade 

indexet som via sin viktningsmetod torde ge extra information om aktierna i indexet då 

aktiekursen är grunden för viktningsmetoden. Denna extra information borde därför 

utgöra en bättre grund för vikttilldelning vilket vi kan konstatera att i detta fall har 

informationen inte varit till nytta för en investerare med avsikt att placera kapital i en 

aktieindexfond.  

Det fundamentalviktade indexet, som baseras på bokförda värden för företagen vilket 

torde spegla företagens storlek på ett relevant och bra sätt, visar sig generera lägre 

avkastning i förhållande till både det likaviktade indexet och det effektivitetsviktade 

indexet. Då indexen genererat högre avkastning genom de andra viktningsmetoderna 

ifrågasätter vi nödvändigtvis inte fundamentalviktningen som viktningsmetod, men vi 

kan konstatera att under den 16-årsperiod vår studie sträcker sig har inte en investering i 

ett fundamentalviktat index, som är viktat efter de fundamentala värdena vi valt, varit 
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det bästa alternativet då höga fundamentala värden inte ger indikationer om en god 

kursutveckling för nästkommande period.  Det val vi gjort att endast använda oss av tre 

fundamentala värden är en avgränsning som innebär att många andra fundamentala 

värden lämnas utanför analysen. Vi är väl medvetna om att andra värden skulle kunnat 

ge helt andra resultat gällande det fundamentalviktade indexet och vi kan endast 

konstatera resultat gällande omsättning, EBIT och BV. 

Det minimum-volatilitetsviktade indexet har en svagare men stabilare utveckling under 

undersökningsperioden. Anledningen till indexets stabila utveckling är att 

viktningsmetoden favoriserar stabila företag med låg volatilitet i aktien. Av den enkla 

anledningen så stiger inte indexets avkastning i samma takt som ett index med en annan 

viktningsmetod där volatiliteten förbises. En intressant observation med indexet är att 

om viktningen sker med utgångspunkt i att minimera indexets volatilitet så verkar 

viktningsmetoden uppfylla sitt syfte. Det minimum-volatilitets viktade indexet rör sig 

tämligen likt det kapitalviktade fast med en något jämnare utveckling på grund av att 

den genomsnittliga standardavvikelsen är lägre. För en investerare vars syfte är att 

maximera sin avkastning över en längre period är minimum-volatilitetsviktade indexet 

inte det mest attraktiva alternativet. Däremot ser vi indexet som en attraktiv investering 

för en investerare vars riskbenägenhet är lägre, men som ändå är villig att ta en liten risk 

för att avkasta mer än vad en riskfri investering gör. 

 För att analysera alla indexens slutgiltiga prestation för den totala 

undersökningsperioden har de utvärderingsmått som vi valt att använda sammanställts. I 

Tabell 12 nedan presenteras utvärderingsmåtten som är beräknade för varje index för 

hela undersökningsperioden.  

Hela perioden 1995-2011

Riskfri ränta: 3,5 % OMXS30 Likaviktat MinVolatilitetviktat Efektivitetsviktat Volymviktat Fundamentalviktat

Genomsnittlig avkastning/år 8,79% 10,84% 9,09% 11,74% 8,75% 9,24%

Total ackumelerad avkastning/period 306,32% 461,87% 326,01% 548,48% 303,71% 336,12%

Genomsnittlig standardavvikelse/år 21,70% 21,48% 20,00% 21,20% 28,72% 21,15%

Sharpekvot 0,2439 0,3416 0,2796 0,3887 0,1829 0,2714

Treynor 0,0529 0,0811 0,0665 0,0915 0,0417 0,0637

Indexbeta mot OMXS30 1,0000 0,9042 0,8405 0,9002 1,2595 0,9011  

Tabell 12 Utvärderingsmått för 1995-2011 
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Det volymviktade indexet har genererat lägst genomsnittlig avkastning för perioden 

men erhöll samtidigt endast tre procent lägre total avkastning för perioden än vad det 

kapitalviktade indexet gjorde. De fyra andra undersökta alternativa indexen genererar 

alla högre ackumulerad avkastning såväl som genomsnittlig avkastning per år. Klart 

högst avkastning genererar det effektivitetsviktade indexet i vår studie vars 

ackumulerade avkastning uppgår till drygt 240 procentenheter högre än det 

kapitalviktade indexet för perioden med en genomsnittligt högre årlig avkastning till en 

genomsnittligt lägre tagen risk. Att indexet erhåller högst riskjusterad avkastning bör 

därför bero på den metod som använts för att vikta indexet som innebar att aktiernas 

vikter bestämdes av aktiens Sharpekvot under föregående period. Vidare erhöll det 

effektivitetsviktade indexet högst Treynorkvot för perioden vilket innebär att 

avkastningen varit högst i förhållande till risken tagen mot OMXS30 vilken kan 

benämnas som marknadsrisken i detta fall. Detta index bör därför ses som ett bättre 

alternativ för en investerare som är något mer riskbenägen då indexet generar en god 

avkastning, högst i vår studie, till en relativt låg risk. 

4.1.4 Statistiska tester total period 

För att analysera om signifikanta skillnader finns i den aritmetiska genomsnittliga 

månadsavkastning
20

 för de alternativa indexen i förhållande till det kapitalviktade 

OMXS30 så visas nedan resultaten av de t-tester som gjorts. Som synes erhålles inga 

signifikanta skillnader i genomsnittlig månadsavkastning och vi kan konstatera att de 

alternativt viktade indexen varken genererat signifikant högre eller lägre avkastning än 

det kapitalviktade indexet. Differensen mellan de alternativa indexen och det 

kapitalviktade indexen presenteras nedan och därefter P-värdet för det genomförda 

testet. Då inget P-värde understiger 0,05 betyder detta att differensen mellan 

avkastningarna inte är signifikanta.  

                                                 
20

 Aritmetiska genomsnittsavkastningen används endast i de statistiska testerna. Vanligen uttrycks 

genomsnittsavkastningen som geometriskt medelvärde. 



56 

 

T-test Avkastning Likaviktat Minimum-volatilitetsviktat Effektivitetsviktat Fundamentalviktat Volymviktat

Genomsnittlig differens mot 

OMXS30 uttryckt i procentenheter 0,1652% -0,0046% 0,2365% 0,0266% 0,1400%

P-värde 0,379322 0,980359 0,184906 0,878565 0,521959

Total period 1995 - 2011

 

Tabell 13 T-testerna för genomsnittlig avkastning mot OMXS30, 1995 - 2011 

Genom testerna kan vi konstatera att ingen signifikant skillnad i genomsnittlig 

månadsavkastning finns mellan indexen, det går inte att statistiskt säkerställa att något 

av indexen generera högre eller lägre genomsnittlig månadsavkastning än det andra. Vi 

kan däremot antyda att tendenser finns till att det effektivitetsviktade indexet genererat 

högre genomsnittlig avkastning då denna blir signifikant vid en 18-procentig nivå. 

Även indexens volatilitet har testats och det har gjorts genom F-tester på den 

genomsnittliga volatiliteten uttryckt på månadsbasis. Även om det minimum-

volatilitetsviktade indexet tidigare visade på lägre genomsnittlig volatilitet så visar testet 

för hela perioden inte på signifikanta skillnader i volatiliteten mellan minimum-

volatilitetsviktade indexet och det traditionellt kapitalviktade indexet. Signifikant 

skillnad skulle endast föreligga vid en signifikansnivå om drygt 13 procent. Även om 

standardavvikelsen inte är signifikant lägre i indexet ser vi dock tendenser till att 

indexets syfte uppfylls då skillnaden blir signifikant vid en tidigare gräns i jämförelse 

med de andra indexen. 

Signifikanta skillnader finns endast mellan OMXS30 och ett av de alternativt viktade 

indexen. Det volymviktade indexet erhåller ett P-värde om 0,0001 vilket innebär att 

skillnader mellan genomsnittliga standardavvikelser kan säkerställas. Vid en jämförelse 

av medelvärdena kan vi utläsa att det volymviktade indexets standardavvikelse varit 

drygt två procentenheter högre i jämförelse med OMXS30 varför vi kan säkerställa att 

indexet under den totala perioden varit mer volatilt. Tabell 14 visar resultaten av F-

testerna och vi anser med dessa som grund att det volymviktade indexet inte varit en bra 

investering på grund av den signifikant högre risken till den låga avkastning indexet 

genererat. 
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F-Test Standardavvikelse Likaviktat Minimum-volatilitetsviktat Volymviktat Effektivitetsviktat Fundamentalviktat

Genomsnittlig differens mot OMXS30 

uttryckt i procentenheter -0,0007 -0,0049 0,0203 -0,0015 -0,0016

P-värde 0,4428 0,1301 0,0001 0,3730 0,3607

Total period 1995-2011

 

Tabell 14 F-testerna för volatilitet mot OMXS30, 1995 - 2011 

Vi har vidare undersökt om vi kan säkerställa skillnader i Sharpekvoten för att dels 

undersöka om det effektivitetsviktade indexet uppfyller sitt syfte över en så lång period, 

vilket är att maximera Sharpekvoten, och dels för att undersöka om vi kan se några 

signifikant högre riskjusterade avkastningar för andra alternativa index. 

Z-test Sharpekvot Likaviktat Minimum-volatilitetsviktat Volymviktat Effektivitetsviktat Fundamentalviktat

Genomsnittlig differens mot OMXS30 0,0277 0,0079 -0,0080 0,0411 0,0070

P-värde 0,3590 0,7958 0,0341 0,1546 0,8028

Total period 1995-2011

 

Tabell 15 Z-tester för Sharpekvot mot OMXS30, 1995-2011 

Vi ser vid våra tester att vi inte kan säkerställa att det föreligger signifikant skillnad i 

den riskjusterade avkastningen mellan det effektivitetsviktade indexet och OMXS30 för 

den totala perioden. Vi vill dock påpeka att det finns tendenser till att den riskjusterade 

avkastningen är högre då denna blir signifikant vid en drygt 15-procentig nivå till 

skillnad från de andra indexen där det krävs en betydligt högre signifikansnivå.  

Vid testet erhölls signifikant skillnad för ett av indexen, det volymviktade, vars 

riskjusterade avkastning skilt sig från OMXS30. Dock har Sharpekvoten varit lägre 

under hela perioden på grund av det höga risktagandet i indexet till den relativt låga 

avkastningen. Vi kan därför säkerställa att det volymviktade indexets riskjusterade 

avkastning varit genomsnittligt lägre det klassiskt kapitalviktade indexet och vi ser inte 

en investering i ett volymviktat index som ett klart sämre investeringsalternativ för en 

investerare då risk och riskjusterad avkastning varit signifikant sämre över hela 

tidsperioden. 

4.1.5 Utveckling första delperioden 2000/7-2003/07 - Börsnedgång 

När våra empiriska data bryts ned i delperioder blir underlaget mer intressant för analys. 

Den första delperioden behandlar börsnedgången som drabbade Sverige efter 

millenniumskiftet. Som visas i grafen nedan är spridningen mellan indexens kurvor 
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markant högre än vid en jämförelse av den totala perioden och den treåriga slutgiltiga 

prestationen skiljer sig mycket åt mellan indexen. Det volymviktade indexet samt det 

kapitalviktade OMXS30 reagerar kraftigare på nedgången medan de andra fyra 

alternativa viktningsmetoderna har en markant lägre nedgång. Det indexet med bäst 

utveckling under denna period är det effektivitetsviktade indexet medan det likaviktade, 

fundamentalviktade och minimum-volatilitetsviktade indexen också presterar bra i 

förhållande till de övriga två sämst presterande indexen.  

 

Figur 2 Utveckling under nedgångsperioden, 2000/07 - 2003/07. 

För att få en överblick över varför dessa skillnader uppstår analyseras en del av 

indexens vikttilldelning lite närmare i nästa avsnitt i syfte att kartlägga orsaker till 

indexens utveckling. 

4.1.6 Analys första delperioden 2000/07-2003/07 – Börsnedgång 

IT- och Telekomkraschen efter millenniumskiftet är oundvikligen väl avspeglad i både 

det kapitalviktade indexet såväl som de alternativt viktade indexen. Den ackumulerade 

avkastningen är negativ för alla indexen och likaså den riskjusterade avkastningen vilket 

ter sig tämligen naturligt då avkastningen är negativ. Viktningsmetoderna bidrar dock 

till stora skillnader för den treåriga perioden där det index som visar upp sämst 

utveckling är det volymviktade indexet med en avkastning för perioden på -71,31 

procent vilket är klart lägre än det index som presterade bäst, det likaviktade, vars 
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avkastning uppgick till -26,23 procent. Även i den geometriska medelavkastningen per 

år kan vi utkristallisera stora skillnader mellan indexen. Fyra av indexen genererade 

mellan -10 och -15 procents avkastning per år medan det kapitalviktade indexets 

genomsnittliga avkastning uppgick till -30,79 procent och det alternativa volymviktade 

indexets genomsnittliga avkastning uppgick till -42,21 procent. 

Börsnedgång 2000-07 - 2003-07

Riskfri ränta: 3,5 % OMXS30 Likaviktat MinVolatilitetviktat Efektivitetsviktat Volymviktat Fundamentalviktat

Genomsnittlig avkastning/år -30,79% -11,34% -14,92% -11,29% -42,21% -15,03%

Total avkastning/period -59,59% -26,23% -34,58% -27,21% -71,31% -34,59%

Genomsnittlig standardavvikelse/år 28,40% 28,35% 25,43% 25,78% 47,63% 29,18%

Sharpekvot -1,2075 -0,5234 -0,7243 -0,5739 -0,9596 -0,6350

Treynor -0,3429 -0,1331 -0,1771 -0,1298 -0,3992 -0,1807

Indexbeta mot OMXS30 1,0000 0,9473 0,8347 0,8501 1,5961 0,9835  

Tabell 16 Utvärderingsmått för nedgångsperiod, 2000/07 – 2003/07 

Gällande vissa utvärderingsmått för denna period är dessa inte lämpliga att analysera. 

Som vi tidigare nämnt i metodkapitlet går inte en negativ Sharpekvot att utvärdera i 

termer av att det ena indexet presterat bättre än det andra baserat på endast den 

riskjusterade avkastningen då denna är väldigt missvisande vid negativa värden. 

Anledningen till att det likaviktade indexet presterar bättre i en period av nedgång är av 

den simpla anledningen att ingen aktie favoriseras över den andra. Ett index viktat på 

information om företaget eller aktien kan potentiellt tilldela stora vikter till aktier vars 

avkastning sjunker drastiskt i en marknad på nedgång. Med en jämn viktfördelning 

försvinner risken att ovanstående situation uppstår och av denna anledning har indexet 

presterat markant bättre under nedgångsperioden. 

Anledningen till att det volymviktade indexet presterade väldigt dåligt i denna period är 

på grund av att en mycket stor vikt tilldelas bland andra Ericsson på grund av den 

rådande IT- och Telekombubblan. Under hela denna period varierade aktiens vikter 

kraftigt och utgjorde 20 - 40 procent av indexet. Ericsson hade ett mycket stort kursfall 

under denna period vilket således påverkade indexets avkastning till en hög grad. 

Vidare har även Nokia tilldelats stora vikter under perioden vilken legat kring 8 - 15 

procent och denna aktie upplevde också ett stort kursras i nedgångsperioden. Då 

handelsvolymen och värdet på handeln fortfarande var hög i dessa två aktier 

förändrades inte vikterna markant under denna period vilket innebar att aktierna 
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fortfarande var drivande för indexet. Dessa två exempel är talande för indexets beteende 

och är anledningen till indexets dåliga utveckling under perioden.  

Ett av de indexen vars vikter istället förändrades markant under denna period i takt med 

att börsen rasade är det effektivitetsviktade indexet. Ericsson hade, liksom i det 

volymviktade indexet, tilldelats stora vikter i de föregående perioderna innan denna 

undersökningsperiod om cirka 5 – 10 procent på grund av att aktien haft hög avkastning 

och en tillhörande hög Sharpekvot. När sedan börsraset inleddes sista halvåret 2000 går 

aktien från att ha 7,09 procent av indexet till att endast bära 0,99 procent av indexet 

första halvåret 2001 vilket baseras på aktiens låga riskjusterade avkastning den senaste 

perioden. Även Nokias vikt reduceras markant från 6,96 procent andra perioden 2000 

till 1,84 procent första perioden 2001. Vi ser därmed att det effektivitetsviktade indexet, 

genom sin viktningsmetod som baseras på aktiens prestation under föregående period, 

reagerar tidigare med nya vikter till skillnad från andra index vilket ger 

anmärkningsvärda resultat för denna period. Vi kan ej dra några slutsatser huruvida 

detta skulle gälla för alla börskrascher eller längre perioder av nedgång på den 

finansiella marknaden. Då kraschen denna period drabbade företag inom IT- och 

Telekombranschen hårdast så är det svårt att säga hur det skulle se ut i en period då en 

annan bransch drabbas så tydligt. Vi är dock av den tro att detta skulle gälla i de flesta 

krascher då indexet favoriserar aktier med bäst prestation under föregående period. 

4.1.7 Statistiska tester första delperioden – börsnedgång 2000/07-2003/07 

För att urskilja om de skillnaderna i prestation som uppstår genom alternativa 

viktningsmetoder är signifikanta har även denna period analyserats med hjälp av T-

tester för den genomsnittliga avkastningen för varje index. 

T-test Avkastning Likaviktat Minimum-volatilitetsviktat Effektivitetsviktat Fundamentalviktat Volymviktat
Genomsnittlig differens mot 

OMXS30 uttryckt i procentenheter 1,637% 1,245% 1,545% 1,325% -0,357%

P-värde 0,000735 0,018408 0,003144 0,002873 0,745707

Börsnedgång 2000/07 - 2003/07

 

Tabell 17 T-tester för genomsnittlig avkastning mot OMXS30, 2000/07 – 2003/07 

Som synes i tabellen erhålls signifikanta skillnader i indexens prestation i fyra fall av 

fem. För alla index utom det volymviktade understiger P-värdena 0,05 vilket innebär att 
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vi kan förkasta nollhypotesen om att ingen signifikant skillnad föreligger mellan 

indexen. När sedan differenserna analyserats, vilka är uttryckta i det alternativa indexets 

genomsnittliga avkastning minus det kapitalviktade indexets genomsnittliga avkastning, 

ser vi att de signifikanta skillnader tar sig uttryck i positiva tal vilket innebär att vi kan 

konstatera att indexen genererat signifikant högre avkastning under perioden. För det 

volymviktade indexet kan vi samtidigt konstatera att ingen signifikant skillnad finns i 

medelavkastningen varför vi varken kan påstå att lägre eller högre medelavkastning 

erhålls i jämförelse med det traditionellt kapitalviktade OMXS30 i en period av 

nedgång. Dock finns tendenser till att indexet presterar sämre då den aritmetiska 

medelavkastningen är mer negativ för perioden än för alla de andra indexen. 

I studien genomfördes också F-tester för att undersöka om vi kunde säkerställa någon 

signifikant skillnad mellan indexens volatilitet under nedgångsperioden. 

F-Test Standardavvikelse Likaviktat Minimum-volatilitetsviktat Volymviktat Effektivitetsviktat Fundamentalviktat

Genomsnittlig differens mot 

OMXS30 uttryckt i procentenheter -0,015% -0,871% 5,631% -0,768% 0,229%

P-värde 0,4958 0,2581 0,0015 0,2847 0,4366

Börsnedgång 2000/07 - 2003/07

 

Tabell 18 F-tester för volatilitet mot OMXS30, 2000/07 – 2003/07 

Den enda signifikanta skillnaden som F-testerna visade var mellan OMXS30 och det 

volymviktade indexet. P-värdet i testet uppgår till 0,0015 och vid en jämförelse av den 

genomsnittliga standardavvikelsen ser vi att volatiliteten i det volymviktade indexet 

uppgår till 5,631 procentenheter högre än det kapitalviktade indexet. Det innebär att vi 

kan konstatera att det volymviktade indexet är signifikant mer riskfyllt i, såväl den 

totala perioden som visades i ett tidigare avsnitt, som i en nedbruten period då 

marknaden är volatil och börsen genomgår en total nedgång. Indexet är därför ett direkt 

olämpligt innehav i en nedgående marknad. 

För att sammanfatta den undersökta nedgångsperioden mellan 2000/07 och 2003/07 så 

skulle detta för en investerare innebära att ett innehav i fyra av de alternativa indexen vi 

konstruerat i studien, genererat signifikant högre avkastning för den undersökta 

treårsperioden av börsnedgång. Vi drar därför slutsatsen att, även om ingen investering 

genererat positiv avkastning under denna period, så skulle en placering i alternativt 
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viktade index varit klart fördelaktiga då kapitalförlusterna skulle varit lägre. Gällande 

risktagandet kan vi inte dra några direkta slutsatser men studien visar tendenser till att 

risktagandet kan sjunka genom att investera i alternativa indexviktningar i jämförelse 

med det kapitalviktade indexet och en investerare skulle därför kunna undvika en del av 

de kapitalförluster som medföljer med ett traditionellt kapitalviktat index.  

4.1.8 Utveckling andra delperioden 2003/07-2007/07 - Börsuppgång 

För att sätta perspektiv på den empiri och analys vi tidigare presenterat för den totala 

undersökningsperioden och för den första delperioden under börsnedgång, ska vi nu 

presentera de resultat som erhållits när vi brutit ner data för den andra delperioden där 

en börsuppgång inföll i samband med den högkonjunktur som infann sig i Sverige efter 

IT- och Telekomkrisen. Jämfört med den tidigare analyserade perioden är spridningen 

mellan indexens kurvor, som visas i grafen nedan, mycket lägre och därmed kan det 

konstateras att indexens slutprestation inte skiljer sig lika mycket under den 

börsuppgångsperiod om tre år vi har undersökt jämfört med den tidigare analyserade 

börsnedgången. Jämfört med den totala perioden är även spridningen lägre och det är 

inte lika tydliga skillnader mellan vilket index som presterar bäst eller sämst ur 

avkastningssynpunkt. 

 

Figur 3 Utveckling vid uppgång, 2003/07 - 2007/007 
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Precis som vid börsnedgångsperioden reagerar det volymviktade indexet kraftigare än 

övriga index och genererar högre ackumulerad avkastning vid tydlig högkonjunktur, 

och framförallt under perioden maj 2005 till maj 2006. Det effektivitetsviktade indexet 

reagerar även det något kraftigare under framförallt slutet av perioden, följt av det 

likaviktade som också visar upp en brantare kurva de fyra sista månaderna än resterande 

index, OMXS30 inkluderat. Nedan kommer vi analysera dessa skillnader och 

sammankoppla dem med indexens viktfördelning mellan aktierna för att finna orsaker 

till nämnda indexutvecklingar. 

4.1.9 Analys andra delperioden 2003/07-2007/07 – Börsuppgång 

Den uppgång världens ekonomier upplevde efter nedgången 2000-2003 återspeglas 

tydligt i samtliga index i undersökningen, såväl kapitalviktat som alternativt viktat. Alla 

index visar upp kraftigt positiv ackumulerad avkastning och även hög riskjusterad 

avkastning med Sharpekvoter om dryga 1,5. Skillnaderna mellan indexens prestation är 

dock som sagt inte lika tydliga som föregående tidsperiod och därmed har ingen 

viktningsmetod uppvisat tydligt utmärkande prestationsmått som i perioden med 

börsnedgång. Detta illustreras på ett liknade sätt av den geometriska medelavkastningen 

per år då skillnaderna mellan högst och lägst avkastning, volymviktade och 

fundamentalviktade, endast ligger på 2,89 procentenheter.  

Det minimum-volatilitetsviktade har föga förvånade burit på lägst osystematisk risk 

med en årsgenomsnittlig standardavvikelse på 11,84 procent vilket därmed tyder på att 

indexet fyller sitt syfte även under en volatil period såsom en kraftig börsuppgång och 

har en relativt låg standardavvikelse. Något som däremot är tämligen överraskande är 

att det effektivitetsviktade indexet blir överpresterat av både det likaviktade och det 

minimum-volatilitetsviktade indexet gällande högst Sharpekvot. Visserligen med en 

relativt klen marginal, men det är intressant empiri som visar att det minimum-

volatilitetsviktade index belönas med näst högst Sharpekvot tack vare det låga 

risktagandet indexets viktningsmetod har frambringat under en i övrigt volatil period. 

Signifikativt för indexet är att vikterna är tämligen jämnt fördelade under hela perioden 

med en övervikt i lågriskaktier vilket resulterar i den låga volatiliteten för totala indexet. 



64 

 

Börsuppgång 2003-07 - 2007-07

Riskfri ränta: 3,5 % OMXS30 Likaviktat MinVolatilitetviktat Efektivitetsviktat Volymviktat Fundamentalviktat

Genomsnittlig avkastning/år 22,04% 23,31% 21,92% 23,64% 24,78% 21,89%

Total avkastning/period 143,92% 156,69% 142,76% 160,11% 172,30% 142,46%

Genomsnittlig standardavvikelse/år 12,19% 12,71% 11,84% 12,99% 14,86% 12,67%

Sharpekvot 1,5207 1,5591 1,5553 1,5501 1,4328 1,4507

Treynor 0,1854 0,1929 0,1957 0,1922 0,1859 0,1775

Indexbeta mot OMXS30 1,0000 1,0261 0,9399 1,0487 1,2262 1,0369  

Tabell 19 Utvärderingsmått för uppgång, 2003/07 - 2007/07 

Det likaviktade indexet, som i börsnedgång genererat högst genomsnittlig 

årsavkastning, är återigen det mest fördelaktiga indexet sett till riskjusterad avkastning 

med högst Sharpekvot där genomsnittlig årsavkastning landar på 23,31 procent och 

genomsnittlig risk på 12,71 procent. Detta utfall är tämligen märkligt med tanke på den 

viktningsmetodik som tillämpas för indexet där ingen favorisering skall ske genom att 

ingen information ligger till grund för viktningen utöver antal företag i indexet. 

OMXS30 generar sämre avkastning under en börsuppgång jämfört med dels det 

likaviktade indexet, som inte beaktar någon marknadsinformation, och dels det 

effektivitetsviktade och volymviktade indexet som beaktar annan typ av 

marknadsinformation. Vi är medvetna om att tidsperioden är kort och att vi endast 

undersöker en börsuppgång vilket gör att inga generella slutsatser kan dras. Dock är det 

intressant empiri som ifrågasätter det kapitalviktade indexets funktion att fånga upp 

marknadens rörelse 

Sett till systematisk risk, som mäts genom betavärdet, är minimum-volatilitetsviktade 

det index som erhållit lägst betavärde mot OMXS30 under denna period, ett betavärde 

som uppgår till 0,94. Detta betyder att indexet inte följer med OMXS30 lika mycket i 

uppgång, men faller heller inte lika mycket om OMXS30 skulle vända. Detta till 

skillnad från resterande index som alla har betan över ett vilket betyder att de tar mer 

del av den konjunkturuppgång som återfinns. För att föra vidare diskussionen kring de 

alternativt viktade indexens betan mot OMXS30 hamnar den vid måttet Treynorkvoten 

som mäter den riskjusterade avkastningen sett till tagen systematisk risk. Skillnaderna 

gällande kvoten mellan fem av sex index är ytterst marginella, dock syns en utstickare i 

form av det fundamentalviktade då detta index redovisar en Treynorkvot om 0,1775. 

Detta tyder på att det fundamentalviktade indexet har lägst systematisk riskjusterad 
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avkastning vilket beror på dess avkastning är lägst samt att dess beta mot OMXS30 är 

näst högst efter det effektivitetsviktade indexet. 

4.1.10 Statistiska tester andra delperioden 2003/07-2007/06 – Börsuppgång 

Vi har även för denna period gjort statistiska tester för att undersöka om skillnaderna i 

prestation genom alternativa viktningsmetoder är signifikanta med hjälp av T-tester för 

den aritmetiska avkastningen, F-tester för standardavvikelsen och Z-tester för 

Sharpekvoten. 

T-test Avkastning Likaviktat Minimum-volatilitetsviktat Effektivitetsviktat Fundamentalviktat Volymviktat

Genomsnittlig differens mot 

OMXS30 uttryckt i procentenheter 0,1191% 0,0057% 0,1621% -0,0089% 0,3178%

P-värde 0,5351 0,9773 0,4673 0,9607 0,2363

Börsuppgång 2003/07 - 2007/07

 

Tabell 20 T-tester på genomsnittlig avkastning mot OMXS30, 2003/07 – 2007/07 

Precis som tabellen ovan illustrerar, och som empiriavsnittet antydde, erhålls inga 

signifikanta skillnader gällande avkastningsdifferensen mellan de alternativt viktade 

indexen och OMXS30. Samtliga P-värden överstiger 0,05 och därmed kan inte 

nollhypotesen förkastas om att ingen signifikant skillnad föreligger mellan indexen. 

Tendenser finns dock att det volymviktade indexet presterar bättre än det kapitalviktade 

indexet men detta kan inte säkerställas. 

F-testerna som vi använder för att testa om signifikant skillnad föreligger i 

standardavvikelse mellan de alternativt viktade indexen och OMXS30 följer samma 

linje som T-testerna. Enligt testerna finns det ingen statistisk signifikant skillnad 

gällande risktagandet för en investering i de alternativa indexen jämfört med det 

traditionellt kapitalviktade OMXS30 under perioden 2003/07-2007/07.  

F-Test Standardavvikelse Likaviktat Minimum-volatilitetsviktat Volymviktat Effektivitetsviktat Fundamentalviktat

Genomsnittlig differens mot 

OMXS30 uttryckt i procentenheter 0,1275% -0,1290% 0,8088% 0,2358% 0,1275%

P-värde 0,4060 0,4015 0,0837 0,3323 0,4060

Börsuppgång 2003/07 - 2007/07

 

Tabell 21 F-tester på volatilitet mot OMXS30, 2003/07 – 2007/07 
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Liknande slutsats kan dras av följande Z-tester som testar signifikansen i differensen 

hos Sharpekvoter mellan de alternativt viktade indexen och OMXS30. Testerna visar 

på, precis som F-testerna, genomgående höga P-värden och därmed går det inte att 

förkasta nollhypoteserna om att det inte finns någon signifikant skillnad mellan indexen 

och OMXS30:s risk och riskjusterade avkastning.  

Z-test Sharpekvot Likaviktat Minimum-volatilitetsviktat Volymviktat Effektivitetsviktat Fundamentalviktat

Genomsnittlig differens mot OMXS30 0,0133 0,0105 -0,0211 0,0105 -0,0161

P-värde 0,7689 0,8338 0,6458 0,8368 0,7166

Börsuppgång 2003/07 - 2007/07

 

Tabell 22 Z-tester för Sharpekvot mot OMXS30, 2003/07 – 2007/07 

Sammanfattningsvis är det svårare att bevisa olikheter mellan indexen i avkastnings- 

och risktermer under den undersöka uppgångsperioden mellan 2003/07-2007/07. Sett 

till avkastning erhåller tre av fem alternativt viktade index högre årsgenomsnittlig 

avkastning än det klassiskt viktade indexet. Resultatet är dock inte statistiskt signifikant 

vilket gör att vi endast kan säga det finns tendenser till att indexen är mer fördelaktiga 

att investera i under en börsuppgångsperiod. Liknande tendenser går att urskilja 

gällande risktagandet vid investeringar i de alternativa indexen för den investerare som 

vill utsätta sitt kapital för så lite risk som möjligt kan alternativt viktade index vara 

fördelaktiga även i uppgång. Minimum-volatilitetsviktade indexet bär nämligen på lägre 

risk än samtliga viktningsmetoder under delperioden vilket genererar näst högst 

riskjusterad avkastning.  

Med resultaten från analyserna av de båda delperioderna och den totala perioden kan vi 

se att de alternativa indexen presterat bättre i perioden av nedgång i form av signifikant 

högre genomsnittlig avkastning till genomsnittligt lägre tagen risk. Någon signifikant 

högre avkastning erhålls inte vid uppgång men värt att poängtera är att den inte heller är 

lägre. 

4.2 Delstudie 2 

I följande avsnitt kommer den empiri som Delstudie 2 har genererat presenteras genom 

diverse tabeller för att enkelt åskådliggöra de resultat som optimeringarna har gett. 
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Vidare kommer vi analysera portföljernas prestation och de variabler som förändrats till 

följd av att vi har använt oss av olika index i optimeringen samt försöka analysera 

aktieallokeringen till följd av optimeringsmodellen. Detta för att besvara vår andra 

frågeställning som utformats för att uppnå syftet med studien: 

 Hur skiljer sig portföljers prestation och egenskaper då alternativa viktningsmetoder 

använts som underlag för portföljoptimering enligt SIM? 

Den portföljoptimering vi har gjort genom att tillämpa SIM ska analyseras utifrån de 

aspekter vi anser vara intressanta. Aspekterna i fråga är i tur och ordning: 

optimeringsdata som framställts genom att olika index använts (beta, alpha, 

residualstandardavvikelse och förväntad Excess Return), den aktieallokering som 

optimeringen frambringat samt de olika portföljernas faktiska prestation genom vårt 

backtest under perioden 2005-2011. 

4.2.1 Optimeringsdata 

Vi har tidigare presenterat vårt tillvägagångssätt för portföljoptimering och vilka 

variabler som skiljer sig åt då olika index används som utgångspunkt. Det som 

förändras är som sagt betavärdet, alpha och residualstandardavvikelsen då 

regressionsanalyser körs för varje aktie mot varje index vilket i slutändan påverkar 

aktiernas förväntade avkastning. I följande tabell presenteras några exempel på hur 

dessa värden skiljer sig då olika index använts. 
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Aktier Förväntad Excess Return Beta Alpha Std res

Ericsson A 21,99% 2,88 1,99% 2,53%

SKF B 9,18% 0,71 2,10% 0,43%

ABB Ltd 17,07% 1,64 0,70% 6,46%

Kinnevik B 19,76% 1,75 2,23% 1,34%

Ericsson A 20,28% 2,87 0,28% 3,55%

SKF B 11,10% 0,94 1,71% 0,32%

ABB Ltd 19,78% 2,12 -0,22% 6,02%

Kinnevik B 19,70% 1,85 1,19% 1,55%

Ericsson A 19,96% 2,68 -0,04% 3,16%

SKF B 9,79% 0,82 1,60% 0,33%

ABB Ltd 19,05% 1,95 -0,46% 5,81%

Kinnevik B 17,99% 1,70 0,98% 1,45%

Ericsson A 19,85% 2,00 -0,15% 3,79%

SKF B 10,47% 0,89 1,57% 0,33%

ABB Ltd 19,46% 2,00 -0,54% 5,51%

Kinnevik B 18,07% 1,72 0,91% 1,67%

Ericsson A 20,92% 1,98 1,12% 1,03%

SKF B 5,92% 0,39 2,02% 0,50%

ABB Ltd 7,52% 0,73 0,22% 7,34%

Kinnevik B 13,23% 1,16 1,66% 1,00%

Ericsson A 20,63% 2,00 0,63% 2,85%

SKF B 9,10% 0,73 1,78% 0,39%

ABB Ltd 19,45% 1,94 0,03% 5,67%

Kinnevik B 18,07% 1,67 1,39% 1,39%

OMXS30

Fundamentalviktat index

Volymviktat index

Effektivitetsviktat index

Likaviktat index

Minimum-Volatilitetsviktat index

 

Tabell 23 Jämförelse mellan index, förväntade värden 

Kolumnen längst till vänster förtäljer vilket index som legat till grund för optimeringen 

och till höger om den visas exempel på fyra aktier och respektive akties variabler. 

Anmärkningsvärt i Tabell 23 är att betavärdena som erhållits från det volymviktade 

indexet är markant lägre för alla aktier. Orsakerna till de mönster som kan urskiljas i 

tabellen analyseras grundligare senare i analysdelen i avsnitt 4.3. 

När alla vikter hade erhållits via kovariansmatrisen och då Excels Solverfunktion löst ut 

den optimala portföljen som maximerar Theta för varje index, kan varje portföljs 

förväntade Excess Return, standardavvikelse för residualerna och andra förväntade 

prestationsmått beräknas. Som visas nedan skiljer sig portföljernas förväntade prestation 
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åt då bland annat den förväntade Excess Return sträcker sig från 10,43 procent till 13,54 

procent. 

Förväntade värden Kapviktad portfölj Likaviktad portfölj  Volymviktad portfölj Effviktad portfölj MinVolviktad portfölj Fundamentalviktad portfölj

Excess Return 13,25% 12,82% 10,43% 13,01% 13,54% 12,91%

Standardavvikelse 27,72% 29,17% 21,30% 29,71% 30,57% 28,54%

Residualstandardavvikelse 34,16% 36,22% 24,89% 36,93% 38,37% 35,52%

Sharpekvot 0,4779 0,4394 0,4895 0,4380 0,4427 0,4522

Beta 1,0507 1,1056 0,8073 1,1259 1,1587 1,0819

Alpha 2,74% 1,76% 2,35% 1,75% 1,95% 2,09%

Theta 0,3516 0,3194 0,3252 0,3202 0,3283 0,3296  

Tabell 24 Förväntad prestation för portföljer 

Det viktigaste som går att lyfta fram i analysen för de optimeringsdata vi presenterat 

ovan är trots allt att portföljernas förväntade prestation skiljer sig mycket åt då olika 

index använts som grund vid optimeringen. För att nämna ett exempel så skiljer sig den 

förväntade standardavvikelsen markant åt mellan de olika portföljerna där det 

volymviktade indexets förväntade standardavvikelse uppgår till 21,3 procent och den 

portföljen som grundas på minimum-volatilitetsviktade indexet har en förväntad 

standardavvikelse 30,57 procent. Skillnaderna i portföljernas förväntade prestation tyder 

på att val av index vid en portföljoptimering enligt SIM har en stor påverkan på den 

framtida allokeringen för en investerare. 

Går vi ner på aktienivå och tittar på skillnader i variabler kan dessa skillnader urskönjas 

i de aktier vi plockade ut som empirisk data för att exemplifiera i Tabell 23. För 

Ericsson A är beta tämligen lika för alla portföljer förutom Volymviktad portfölj vilket 

torde förklaras av det Volymviktade indexets höga volatilitet varför aktiernas beta blir 

lägre. De exempelaktier vi demonstrerar påvisar att förändringar i enskilda aktiers 

karaktäristika förekommer när olika index används som grund för en optimering. 

För att gå vidare i vår empiri- och analysdel ska vi nedan titta på den aktieallokering 

optimeringen frambringat för portföljerna på grund av de skillnader som återfinns 

mellan variablerna. 

4.2.3 Aktieallokering 

Syftet med optimeringsdelen i denna undersökning är som tidigare nämnts att undersöka 

den påverkan alternativa viktningsmetoder har på aktiers karakteristika och således 

portföljens sammansatta karaktärsdrag. Därför presenteras den erhållna 
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aktieallokeringen för varje portfölj i Tabell 25 vilken erhållits genom 

optimeringsmodellen SIM. 

Kapviktad portfölj Vikt Likaviktad portfölj Vikt  Volymviktad portfölj Vikt Effviktad portfölj Vikt MinVolviktad portfölj Vikt Fundviktad portfölj Vikt

Elekta B 12,00% Elekta B 12,00% Elekta B 12,00% Elekta B 12,00% Elekta B 12,00% Elekta B 12,00%

Ericsson A 12,00% Ericsson A 12,00% Ericsson A 12,00% Ericsson A 12,00% Ericsson A 12,00% Ericsson A 12,00%

Ericsson B 12,00% Ericsson B 12,00% Ericsson B 12,00% Ericsson B 12,00% Ericsson B 12,00% Ericsson B 12,00%

Getinge B 12,00% Getinge B 12,00% Getinge B 12,00% Getinge B 12,00% Getinge B 12,00% Getinge B 12,00%

Hexagon B 12,00% Hexagon B 12,00% Hexagon B 12,00% Hexagon B 12,00% Hexagon B 12,00% Hexagon B 12,00%

SKF A 12,00% SKF A 12,00%  Kinnevik B 12,00% SKF A 12,00% SKF A 12,00% SKF A 12,00%

Kinnevik B 10,99% Kinnevik B 7,27% Axfood 11,06% Kinnevik B 8,08% Kinnevik B 7,22% Kinnevik B 8,49%

Axfood 6,95% Axfood 4,16% Kungsleden 3,82% Autoliv Sdb 5,02% Axfood 4,04% Axfood 5,74%

Autoliv Sdb 5,23% Autoliv Sdb 3,73% SKF A 3,17% Axfood 4,62% Autoliv Sdb 3,85% Autoliv Sdb 4,07%

Atlas Copco A 3,65% Atlas Copco B 3,52% Atlas Copco B 3,12% Atlas Copco B 4,12% Atlas Copco B 3,76% Atlas Copco B 3,39%

MTG B 1,17% Atlas Copco A 3,21% Atlas Copco A 2,83% Atlas Copco A 3,70% Atlas Copco A 3,42% Atlas Copco A 3,10%

Industivärlden C 0,00% Volvo B 1,98% Autoliv Sdb 2,41% Volvo B 2,38% ABB Ltd 2,03% ABB Ltd 2,03%

Fabege 0,00% Volvo A 1,82% Castellum 0,79% ABB Ltd 0,08% Volvo A 1,88% MTG B 1,18%

Industivärlden A 0,00% ABB Ltd 1,50% SKF B 0,68% SKF B 0,00% SKF B 1,16% Handelsbanken A 0,00%

Scania B 0,00% MTG B 0,81% Volvo A 0,12% MTG B 0,00% MTG B 0,64% Fabege 0,00%

Totalt 100,00% Totalt 100,00% Totalt 100,00% Totalt 100,00% Totalt 100,00% Totalt 100,00%  

Tabell 25 Portföljernas aktieallokering från optimeringen 

I tabellen tydliggörs det faktum att alla portföljers stomme utgörs av samma grupp av 

aktier: Elekta B, Ericsson A & B, Getinge B och Hexagon B. De aktier som endast 

återfinns i max två portföljer är Castellum och Kungsleden. Därmed kan slutsatsen dras 

att innefattande aktier inte skiljer sig markant åt mellan portföljerna. Även om 

aktieurvalet inte skiljer sig nämnvärt mellan portföljerna så kan vi ändå tydligt se att 

vikterna aktierna tilldelas skiljer sig mellan portföljerna. För att återge ett exempel på 

detta så har Kinnevik B i den Volymviktade portföljen tilldelats en maxvikt om 12 

procent. I MinVolviktade portföljen däremot uppgår aktiens vikt till drygt 7 procent 

vilket ändå innebär en vikt om 5 procentenheter lägre vilket torde ge utslag i portföljens 

förväntade prestation så väl som den faktiska. Så är också fallet då vi i Tabell 26 och 

Figur 3 visar portföljernas prestationer under perioderna.  

I tre av de sex portföljerna tilldelas några av aktierna minimala vikter och presenteras i 

Tabell 25 som nollvikter. Detta är en följd av våra restriktioner att portföljerna skall 

innehålla minst 15 aktier vilket gör att de tilldelas minimala vikter för att fylla ut 

portföljen till det 100-procentiga innehav den skall ha och vikterna borde egentligen 

betraktats som nollvikter då de knappt har någon påverkan på portföljens prestation. Vi 

anser dock inte att detta påverkar vårt syfte som är att studera skillnader som uppstår vid 

användandet av ett annat index då en portfölj med endast elva aktier fortfarande kan 

analyseras. 
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4.2.4 Faktisk portföljprestation 

Det sista steget för Delstudie 2 innan utvärdering av portföljerna är att presentera det 

backtest vi har gjort för dem under perioden 2005-2011. Tabell 26 nedan sammanställer 

den faktiska prestationen varje portfölj har genererat och efterföljande graf illustrerar 

samtliga portföljers utveckling gälland ackumulerad Excess Return.  

Ser man till varje portföljs beta och Treynor går det att urskilja skillnader vilka tabellen 

visar. Samtliga portföljer som optimeras utifrån alternativt viktade index, förutom 

MinVolviktad portfölj, erhåller lägre betan än den Kapviktade portföljen. 

Faktisk prestation (2005-2011) Kapviktad portfölj Likaviktad portfölj  Volymviktad portfölj Effviktad portfölj MinVolviktad portfölj Fundamentalviktad portfölj

Excess Return/år 10,95% 11,88% 10,40% 11,64% 15,77% 11,67%

Standardavvikelse/år 21,89% 22,24% 21,54% 22,18% 22,36% 21,89%

Sharpekvot 0,5003 0,5344 0,4830 0,5249 0,7051 0,5330

Beta mot OMXS30 1,0344 0,9770 1,0038 0,9742 1,0713 0,9642

Treynorkvot 0,1059 0,1216 0,1036 0,1195 0,1472 0,1210  

Tabell 26 Portföljernas faktiska prestation, 2005-2011 

Den riskjusterade avkastningen är högre för fyra portföljer som är optimerade efter 

alternativt viktade index och de har alla fyra presterat bättre än Kapviktad portfölj. Den 

klart bästa portföljen under denna period är MinVolviktad portfölj vars genomsnittliga 

Excess Return uppgår till 15,77 procent med en tagen risk om 22,36 procent per år. 

Detta resulterar i en markant högre Sharpekvot för perioden vilket gör att vi anser 

portföljen vara en klart bättre investering än de övriga portföljerna. Den portfölj som är 

optimerad efter det kapitalviktade indexet uppnår endast en Sharpekvot om 0,5003 

vilket gör den till den näst sämsta portföljen för perioden. Den enda portföljen som visar 

upp en lägre Sharpekvot i jämförelse med Kapviktad portfölj är Volymviktad portfölj 

vars risktagande är högre i förhållande till den Excess Return investeringen genererar. 
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Figur 4 Portföljernas Excess Return, 2005 - 2011 

För att sammanfatta utfallet av portföljoptimeringen, där alternativt viktade index 

använts vid utformandet av portföljerna, så kan vi konstatera att resultaten är 

intresseväckande. Genom att använda oss av ett alternativt viktat aktieindex, och på så 

sätt förändra ingående variabler i SIM, erhåller vi under denna period högre riskjusterad 

avkastning än vad vi gör med det kapitalviktade indexet i fyra fall av fem. Det är svårt 

att generalisera resultaten då endast en tidsperiod undersökts men detta anser vi belyser 

att även alternativa indexviktningar är lämpliga att använda som grund för 

portföljoptimering och de har i flera fall presterat bättre än en portfölj som grundas i ett 

kapitalviktat index. 

4.3 Prognostiserade betavärden 

Ett delmoment i portföljoptimeringen, ett moment som är en väldigt avgörande faktor 

vid framtagandet av den förväntade avkastningen, är prognostiseringen av aktiernas 

beta. Som tidigare nämnts gjordes detta genom regressionsanalyser på historiska värden 

under perioden 2001-2005. För att analysera träffsäkerheten i prognostiseringen av 

betavärden så genomfördes även regressionsanalyser på den faktiska kursutvecklingen 

under perioden 2005-2009 mot våra fem konstruerade index samt det kapitalviktade 

OMXS30 för samma år. Tabell 27 nedan visar några exempelaktier tagna från några av 

regressionsanalyserna. 
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Ericsson A SKF B ABB Ltd Kinnevik B Ericsson A SKF B ABB Ltd Kinnevik B Ericsson A SKF B ABB Ltd Kinnevik B

OMXS30 2,88 0,71 1,64 1,75 0,93 1,18 0,98 1,33 1,95 -0,48 0,65 0,42

Minimum-volatilitetsviktat 2,87 0,94 2,12 1,85 0,64 1,12 0,90 1,25 2,22 -0,18 1,22 0,60

Likaviktat 2,68 0,82 1,95 1,70 0,59 1,03 0,83 1,16 2,09 -0,21 1,12 0,54

Effektivitetsviktat 2,66 0,89 2,27 1,72 0,58 0,94 0,81 1,13 2,08 -0,05 1,45 0,58

Volymviktat 1,98 0,39 0,73 1,16 0,86 1,08 0,87 1,17 1,12 -0,69 -0,14 -0,01

Fundamentalviktat 2,67 0,89 2,00 1,72 0,64 1,07 0,88 1,14 2,02 -0,18 1,12 0,58

Differens
Index

Faktiska Betan 2005-2009Prognostiserade Betan 2001-2005

 

Tabell 27 Betajämförelse, 2001-2009 

Syftet med regressionsanalysen är att utröna hur pass bra våra prognostiserade betan 

från de alternativt viktade indexen under perioden 2001-2005 har stått sig mot de 

faktiska betan som aktierna haft under perioden 2005-2009. Tabell 27 ger bara några 

exempel på utfallen, samma aktier som i tidigare exempel, men Tabell 28 visar en 

sammanställning för alla indexen. Tabellen visar hur många aktiers faktiska beta som 

faller inom en viss felmarginal i jämförelse med det prognostiserade betat som erhållits 

genom respektive index. Exempelvis har prognostiseringen av beta på det 

effektivitetsviktade indexet haft en felmarginal på +/- 0,25 på 27 av de 59 aktierna i 

portföljen. Det effektivitetsviktade indexet har överlag haft bäst träffsäkerhet när det 

gäller betaprognoser för framtiden. Värt att belysa är att några av de prognostiserade 

betavärdena var extremt höga varför dessa aktier faller utanför de satta felmarginalerna 

vilket kan ge en missvisande bild. Vi har dock valt att inkludera dessa i det totala antalet 

eftersom alla index påverkas på samma sätt.  

Betadifferenser Kapviktad MinVol- Likaviktad Volviktad Fundviktad Effviktad

för optimeringsportföljer viktad

+/- 0,25 15 16 18 12 15 27

+/- 0,30 17 24 20 12 20 34

+/- 0,35 25 28 27 14 26 36

+/- 0,40 32 33 32 19 28 38

+/- 0,45 35 36 38 23 34 40

+/- 0,50 40 39 40 28 35 43

+/- 0,55 40 43 43 29 39 45

+/- 0,60 43 45 44 33 40 48  

Tabell 28 Betadifferenser för optimeringsportföljer, 2001-2009 

För perioden 2001-2005 körde vi även regressionsanalyser för de alternativa indexen 

mot det kapitalviktade OMXS30 för att även få prognostiserade betavärden för våra 

index. Syftet med denna regression var dels att definiera en typ av marknadsrisk till de 

alternativa indexen gentemot OMXS30, som är det index vi använder som 

marknadsindikator. Dessutom ville vi se om det går att hitta något samband mellan de 
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alternativa indexens prognostiserade beta mot OMXS30 och storleken på aktiernas 

prognostiserade beta vid regressionerna mot respektive index. Tabell 29 visar de olika 

indexens prognostiserade betavärde, beräknat på perioden 2001-2005. 

Indexbeta för perioden

2001-2005

Minimum-volatilitetsviktat 0,8481

Effektivitetsviktat 0,8712

Likaviktat 0,9622

OMXS30 1,0000

Fundamentalviktat 1,0028

Volymviktat 1,3862

Index

 

Tabell 29 Indexbeta, 2001 - 2005 

Innan analysen gjorde vi ett antagande att det fanns ett samband i den formen att en 

regressionsanalys med det indexet med lägst beta gentemot OMXS30 kommer 

prognostisera det högsta betavärdet för varje aktie, det med näst lägst beta kommer 

prognostisera det näst högsta betavärdet för varje aktie och så vidare. Vi jämförde därför 

de olika prognostiserade betavärdena som varje index genererat för varje aktie och 

rangordnade betavärdena i storleksordning. Det visade sig att vårt antagande stämde. 

Tabell 30 visar för varje index det antalet aktier som har haft det betavärde de borde ha 

enligt vårt antagande, det vill säga antalet aktier som haft det högsta betavärdet när 

index haft lägst beta, det näst högsta betavärdet när index haft näst lägst beta och så 

vidare. 

Minimum-volatilitet Effektivitet Likaviktat Fundamental Volym

Indexbeta mot OMXS30 0,8481 0,8712 0,9622 1,0028 1,5761

Antal aktier (av totalt 59) 52 46 51 50 58

Procentuell andel 88,14% 77,97% 86,44% 84,75% 98,31%  

Tabell 30 Prediktionsträffsäkerhet, 2001 - 2009 

Det visas klart och tydligt att varje index tenderar att prognostisera betan i relation till 

sitt eget beta mot OMXS30. Exempelvis får 52 av de 59 aktierna sitt högsta 

prognostiserade betavärde i regressionsanalysen med det minimum-volatilitetsviktade 

indexet som har lägst beta gentemot OMXS30 och hela 58 aktier får sitt lägsta 
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prognostiserade betavärde i det index med högst betavärde mot OMXS30, det 

volymviktade indexet.  

Detta samband ter sig dock inte så konstigt. Ett index, exempelvis det minimum-

volatilitetsviktade, med lägre beta än OMXS30, har givetvis inte fluktuerat lika mycket 

som OMXS30 då den fick ett lägre beta för perioden, i det här fallet 2001-2005. 

Aktierna som regressionsanalysen sedan görs mot har fortfarande varit lika volatila, 

oavsett vilket index det jämförs med. Det innebär då att när regressionsanalysen görs 

mot exempelvis det minimum-volatilitetsviktade indexet för att prognostisera betan för 

aktierna, så kommer aktiernas rörelser vara mycket större i relation till det indexet i 

jämförelse med OMXS30, därav de högre betavärdena.  

Följden av detta blir påverkan på den förväntade avkastningen. Ett högre prognostiserat 

beta kommer, allt annat lika, generera en högre förväntad avkastning för aktien enligt 

CAPM. Detta kan vi också se tendenser på i våra optimerade portföljer (se Tabell 26) 

för perioden 2005-2009. Exempelvis erhåller MinVol-portföljen högst förväntad excess 

return och den Volymviktade portföljen lägst förväntad excess return, vilket går i linje 

med våra teorier. 
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5. Sammanfattande slutsats 

5.1 Alternativt viktade indexens historiska prestation 

De alternativt viktade indexen vi konstruerat genom våra valda viktningsmetoder har 

historiskt sett, över den 16-årsperiod som studien sträcker sig, presterat väl i förhållande 

till det traditionellt kapitalviktade OMXS30. Studien visar att indexen rört sig tämligen 

likartat i såväl period av uppgång som nedgång, oavsett vilken viktningsmetod som 

använts, och indexen återspeglar konjunkturutvecklingen i Sverige väl. Vi har genom 

statistiska tester påvisat signifikanta skillnader i nedgångsperioden där de alternativa 

indexen genererat högre genomsnittlig avkastning än det traditionellt kapitalviktade 

indexet vilket innebär att en investering i ett alternativt viktat index vid börsnedgången 

inte tappat lika mycket i värde under perioden.  

Det volymviktade indexet har varit genomsnittligt mer volatilt under den totala 

undersökningsperioden och i och med den höga risken har vi kunnat säkerställa en lägre 

riskjusterad avkastning för indexet och det kan därför inte ses som en god investering. 

Det effektivitetsviktade indexet, vars syfte var att maximera Sharpekvoten, har först en 

signifikant högre genomsnittlig Sharpekvot vid en 18-procentig signifikansnivå varför 

vi inte kan säkerställa att högre riskjusterad avkastning erhållits i indexet. Däremot har 

tendenser påvisats till att indexet kan vara en god investering eftersom risken varit 

relativt låg och den genomsnittliga avkastningen relativt hög. Minimum-

volatilitetsviktade indexet har signifikant lägre genomsnittlig standardavvikelse vid en 

14-procentig nivå vilket därmed inte kan säkerställas. Studien visar dock på tendenser 

till att även detta index kan uppfylla sitt syfte om att minimera volatiliteten även om det 

inte helt kan säkerställas statistiskt och en riskavert investerare kan skydda sig mot 

kapitalförluster genom investeringar i ett minimum-volatilitetsviktat index. 

Sammantaget kan vi konstatera att den totala avkastningen en investerare hade erhållit, 

givet en placeringshorisont om 16 år, hade varit om indexet varit viktat efter föregående 

sex månaders Sharpekvot. Resultaten öppnar upp för intressanta diskussioner huruvida 
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alternativa viktningsmetoder borde finnas som placeringsalternativ på den svenska 

marknaden. 

5.2 Alternativa indexens påverkan på portföljoptimering genom SIM 

Studien har visat att viktningsmetoden för aktieindexet har en relativt stor påverkan på 

en portföljoptimering utformad enligt SIM. Vid framtagandet av data då aktiers 

betavärde, alpha och standardavvikelser för residualer blir indexets betydelse för 

optimeringen hög eftersom att de tre värdena till hög grad avgör aktiens förväntade 

avkastning och risk vilket tillika utgör grunden för allokeringen i portföljen. 

Undersökningen har visat att portföljernas förväntade prestation skiljer sig markant åt 

beroende på vilket index som har använts i optimeringsprocessen.  

Även den faktiska avkastningen skilde sig markant mellan de portföljer som 

konstruerades efter sina respektive alternativt viktade index. Den portfölj som stack ut 

mest var den som optimerats efter minimum-volatilitetsindexet vars riskjusterade 

avkastning var markant högre för perioden. Resultatet innebär att vi kan konstatera att 

det finns tillfällen då alternativa index varit mer lämpliga för portföljoptimering enligt 

SIM men om det finns något samband med vilket index som används vid optimeringen 

lämnas osagt. 

I studien har ett försök till att kartlägga indexens betaprediktion gjorts och om 

träffsäkerheten i denna till en hög grad skiljer sig mellan indexen. Resultaten visar att 

indexen skiljer sig mycket åt i prediktionsträffsäkerheten gällande det kommande 

betavärdet där det effektivitetsviktade indexet spår framtida betavärden med högre 

träffsäkerhet. För att säkerställa om denna trend är talande för indexen krävs ytterligare 

tester men genom denna undersökning har ämnet belysts och studien visar tydligt att 

skillnader finns mellan indexen. Med dessa resultat som grund ställs vidare frågan vilket 

index som är mest lämpligt att använda i och med att så stora skillnader påvisats 

gällande träffsäkerheten. 

I studien belystes även ett samband mellan det index som optimeringen utgått ifrån och 

portföljernas förväntade avkastning. Vi har lyckats urskilja ett samband mellan 

alternativa indexets beta i förhållande till ett jämförelseindex och enskilda aktiers 
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betavärde i förhållande till det alternativa indexet. Ju lägre beta som det alternativa 

indexet får gentemot jämförelseindexet, desto högre prognostiserat betavärde kommer 

de enskilda aktierna få i en regressionsanalys mot just detta alternativa index. Detta 

innebär då att endast med vetskapen om ett index beta i förhållande till 

jämförelseindexet, kan vi enligt våra resultat anta att de enskilda aktierna kommer få ett 

högre betavärde, vilket i sin tur kommer leda till en högre förväntad avkastning enligt 

SIM och CAPM.  

6. Förslag till vidare studier 

Vi anser att ämnet är ett mycket intressant ämne för fortsatta studier på såväl den 

svenska aktiemarknaden som en annan internationell marknad. Då vårt 

fundamentalviktade index inte presterade lika bra i förhållande till de andra alternativt 

viktade indexen anser vi det vara intressant att undersöka hur indexets utveckling 

förhåller sig till ett kapitalviktat index då andra fundamentala värden utgör grunden för 

indexets viktfördelning. 

Vidare finner vi resultaten kring det likaviktade indexet intressanta då detta index 

genererat högre riskjusterad avkastning än vad det kapitalviktade indexet gjort för 

perioden. Resultaten i denna studie, tillsammans med resultaten i studien gjord av 

Amenc et al. (2011), gör att vi föreslår att det likaviktade indexet undersöks på fler 

marknader och appliceras på fler index för att se om resultaten är liknande oberoende av 

index som undersöks. 

Avslutningsvis vill vi uppmana till en större studie gällande skillnaderna i det erhållna 

betavärdet vid optimering med alternativt viktade index. Det faktum att vår studie 

tydliggjorde ett samband mellan det alternativa indexets beta mot ett jämförelseindex 

och en enskild akties beta mot det alternativa indexet väckte intressanta 

undersökningsområden för vidare studier inom alternativt viktade index och dess 

påverkan på aktiers betavärden. 
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7. Bilagor 

Bilaga 1 – Aktier som ingått i OMXS30 under åren 1995-2011 
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Bilaga 2 – Urvalet av aktier från Nasdaq OMX Large Cap till portföljoptimering 

 

RIC Aktie RIC Aktie

ABB.ST ABB NCCb.ST NCC B

ALIVsdb.ST Autoliv NDA.ST Nordea Bank

ASSAb.ST Assa Abloy B NOKI.ST Nokia

ATCOa.ST Atlas Copco A RATOb.ST Ratos B

ATCOb.ST Atlas Copco B SAND.ST Sandvik

AXFO.ST Axfood SCAb.ST SCA B

AXIS.ST Axis SCVa.ST Scania A

AZN.ST AstraZeneca SCVb.ST Scania B

BOL.ST Boliden SEBa.ST SEB A

CAST.ST Castellum SEBc.ST SEB B

EKTAb.ST Elekta B SECOb.ST Seco Tools B

ELUXb.ST Electrolux B SECUb.ST Securitas B

ENRO.ST Eniro SHBa.ST Handelsbanken A

ERICa.ST Ericsson A SHBb.ST Handelsbanken B

ERICb.ST Ericsson B SKAb.ST Skanska B

FABG.ST Fabege SKFa.ST SKF A

GETIb.ST Getinge B SKFb.ST SKF B

HEXAb.ST Hexagon B SSABa.ST SSAB A

HOLMb.ST Holmen B SSABb.ST SSAB B

HUFVa.ST Hufvudstaden A STEa.ST Stora Enso A

INDUa.ST Industrivärden A STEr.ST Stora Enso R

INDUc.ST Industrivärden C SWEDa.ST Swedbank A

INVEa.ST Investor A SWMA.ST Swedish Match

INVEb.ST Investor B TEL2a.ST Tele2 A

JM.ST JM  Bygg TEL2b.ST Tele2 B

KINVb.ST Kinnevik B TLSN.ST TeliaSonera

KLED.ST Kungsleden TRELb.ST Trellerborg B

LATOb.ST Latour B VOLVa.ST Volvo A

LUNDb.ST Lundbergs B VOLVb.ST Volvo B

MTGb.ST MTG B Antal: 59
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