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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
I ett ekonomiskt nyhetsbrev beskriver författaren John Mauldin (2005) i artikeln ”The 
Problem With Indexes” följande. Att den hyllade CAPM (Capital Asset Pricing Model) har 
bidragit till att många investerare och professorer försvarar marknadsportföljer viktade efter 
börsvärde, vilka de använder för att optimera mot ”mean-variance”. Med utgångspunkt från 
den här insikten har investerare och konsulter skapat en miljardindustri baserad på att 
investera i passiva index viktade efter börsvärde, som exempelvis S&P 500. Många 
forskningsrapporter förkastar dock idén att kapitalviktade index är bra marknadsjämförelser 
vilket är likvärdigt med att förkasta ”mean-variance” effektiviteten på dessa index. Dessutom 
har den finansiella branschen producerat få metoder som materialistiskt och konsistent 
presterar bättre än kapitalviktade marknadsindex i riskjusterade miljöer. 
 
I studien ”Redefining Indexation” (Arnott et al, 2005) menar författarna att om den effektiva 
marknadshypotesen gäller skulle aktiers verkliga värde överensstämma med marknadens 
värde samt CAPM skulle vara korrekt och index skulle vara fullständigt effektiva. Men om 
den effektiva marknadshypotesen inte gäller skulle varje aktie handlas över eller under aktiens 
verkliga värde. Om så är fallet skulle alla index som är viktade efter börsvärde (pris eller 
värdering), automatiskt överexponera oss när en aktie handlas över dess verkliga värde och 
underexponera när en aktie handlas under dess verkliga värde. Det här betyder att 
kapitalviktade index, vilken hela finansbranschen bygger på, är fundamentalt och strukturellt 
bristfälliga och kommer kontinuerligt övervikta alla aktier som handlas över verkligt värde 
och undervikta all aktier som handlas under verkligt värde. 
 
Efter att läst John Mauldins nyhetsbrev väcktes intresset av att genomföra en svensk studie 
baserad på Robert Arnotts forskningsartikel. Genom att utföra studien på den svenska 
aktiemarknaden istället för på den amerikanska, ville vi undersöka om artikelns huvudhypotes 
stämmer även i Sverige. Om en annan viktning av index presterar bättre än den allmänt 
rådande kapitalviktningen, vilken bygger på marknadens värdering av företag. 
 
 

1.2 Problemformulering 
En studie av Arnott et al (2005) har visat att ett index viktat efter andra kriterier än börsvärde 
kommer att presterar bättre än marknadsindex.  
 
Studiens antagande är att om den effektiva marknadshypotesen inte gäller är aktier 
felvärderade. Det i sin tur påverkar viktade index eftersom de baseras på aktiens värde. Om 
majoriteten av ens investeringar i aktier är övervärderade har man proportionerligt för lite 
aktier som är undervärderade för att erhålla balans, vilket ger ett avkastningsmotstånd. Om 
alla aktier är värderade efter verkligt värde så gäller den effektiva marknadshypotesen. På en 
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perfekt marknad är alla aktier prissatta efter det verkliga värdet vilket är omöjligt i realiteten 
eftersom ingen kan ha fullständig information om marknaden. Om alla aktier är felvärderade 
kan inte ett index avspegla marknaden korrekt. Ett viktat index efter börsvärde producerar 
därmed en lägre avkastning än ett index viktat efter annat än börsvärde. Kapitalviktade index  
speglar inte marknaden på ett rättvisande sätt, i och med ständiga under- och övervärderingar 
av aktier. 
 
Vår studie bygger på att undersöka om teorin även stämmer på den svenska aktiemarknaden 
genom att vikta ett svenskt index efter börsbolagens omsättning. Vi vill studera om en 
investering i ett index som inte tar hänsyn till hur högt aktiepriset är, presterar bättre än en 
investering i ett index viktat efter börsvärde.  
  

1.3 Syfte  
Syftet är att med hjälp av historiskt data vikta aktierna i ett index efter bolagets omsättning 
istället för börsvärdet. Det vill säga att ju större omsättning ett företag har desto större del får 
aktien i indexet. Studien vill se om ett index viktat efter omsättning kommer presterar bättre 
än ett kapitalviktat index under vald tidsperiod. Syftet är att föra fram ett index som är mer 
mean-variance effektivt än de rådande kapitalviktade indexen och samtidigt bevara fördelarna 
med kapitalviktning för den passiva investeraren. 
  

1.4 Avgränsningar 
Studien kommer att begränsas till att endast vikta 30 bolag utvalda efter högsta börsvärde. 
Begränsningen avser att endast vikta efter omsättning och inte andra nyckeltal som 
exempelvis book-value, revenues eller antal anställda. Vi har valt att studera en tidsperiod 
från 1994 till 2004 för de båda indexen.  
 
Vår studie kommer att skapa tre identiska index med exakt samma aktier och företag för varje 
år. De två först indexen kommer att viktas efter omsättning och börsvärde och det sist indexet 
kommer att jämviktas. 
 

2. Metod 

2.1 Metodologi  
Vi har tagit fram historiskt data över Sveriges 30 största bolag baserat efter deras börsvärde 
mellan åren 1994-2004. Istället för att vikta dessa 30 företag efter börsvärdet har vi viktat 
efter företagens omsättning. Enligt den amerikanska studien ger ett kapitalviktat index lägre 
avkastning än ett index viktat efter omsättning under en 40-års period. Vi vill visa med vår 
undersökning att denna teori även stämmer på den svenska marknaden genom att vikta efter 
omsättning. I den amerikanska studien har författarna även valt ut bolag efter hur stor 
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omsättningen de har och efter det viktat dem efter dess omsättning. Vår undersökningsmetod 
skiljer sig dock från den amerikanska genom att vi har valt ut företag efter hur stort 
marknadsvärde de har och sedan viktat dem efter omsättning. 
 
Undersökning har inte som syfte att förkasta alla missvisande index, utan istället 
uppmärksamma deras svagheter och utnyttja den kunskapen vid användandet av index. Vid 
insamlingen av vårt historiska data, börskurser, antal emitterade aktier samt omsättning, har vi 
använt oss av analysverktygen Six Trust och Ecowin, samt årsredovisningar och litteratur. 
Utifrån vårt empiriska data har vi beräknat samtliga indexets bolags avkastning samt viktat 
bolagen efter både börsvärde och omsättning. Alla aktiekurser som vi hämtat och beräknat 
avkastning på har inkluderat utdelningar och emissioner. 
 
I referenssyfte har vi konstruerat ett kapitalviktat 30-aktie index, Kapitalindex, genom att 
använda samma aktiesammansättning och samma metod som vårt omsättningsviktade index, 
Omsättingsindex. Skapandet av Kapitalindex ger oss möjlighet att göra direkta jämförelser 
mellan vårt Omsättningsindex gällande exempelvis flöden, marknadspåverkan, subjektiva 
åsidosättande osv. Genom våra två index visar vi grundstrategin för den alternativa 
vikningsmetoden och kan därför göra en trovärdig undersökning som visar hur ett verkligt 
utfall skulle ha skapats under vald tidsperiod. För att skapa mer relevans i vår undersökning 
har vi även konstruerat ett jämviktat index, Equalindex, för att se hur stor betydelse 
viktningsmetod har för resultatet. 
 
Problemet med undersökningens empiri har varit att få tillfredställande access till data. Det 
stora problemet har varit att finna historiskt data över aktiekurser, börsvärde och omsättning 
för de valda bolagen. På grund av jämförelseproblem har vi exkluderat finansbolag, 
försäkringsbolag och banker eftersom de redovisar rörelseintäkt istället för omsättning 
(Sales). Vi har även valt att exkludera ”dubbletter”, Ericsson A och Ericsson B. När 
dubbletter har uppstått har vi valt den aktie som var mest omsatta på börsen, i detta exempel 
Ericsson B. 
 

3. Teori 
I denna studie kommer vi att skapa tre index, ett viktat på omsättning och ett viktat på 
marknadsvärde och ett jämviktat index. Vi kommer att beräkna de geometriska och 
aritmetiska medelvärdena av avkastningen för samtliga index under en 11-års period mellan 
1994-2004. Perioden har vi valt på grund av tillgängligheten av börsdata och en intressant 
period med både upp och nedgångar på börsen. 

3.2 Index 
Ett index är ett statistiskt mätverktyg som vanligtvis uttrycks som en procentuell förändring 
av ett tidigare grundat basvärde, ofta men inte alltid 100, vid en specifik tidpunkt. Olika 
baslinjer är den största orsaken till att indextracking av liknande kluster av marknaden ligger 
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på väldigt olika nivåer. De olika baslinjerna i kombination med olika komponenter från varje 
index förklarar varför de procentuella förändringarna under en period är mer avslöjande än det 
faktiska numeriska värdet av ett index. Det faktiska numeriska värdet är ofta det som 
rapporteras.  
 
Ett viktat index är ett index som beskriver den genomsnittliga utvecklingen för t.ex. alla aktier 
på en börs. De är ofta viktade medelvärden som gör att de större bolagen mätt i börsvärde 
påverkar mer än de små. Ett exempel på ett sådant här index är Stockholmsbörsens 
generalindex. De tre vanligaste typerna av index är kapitalviktade index, prisviktade index 
och jämviktade index. 
 
De flesta aktieindex är viktade, vilket innebär att vissa aktier i indexet har större genomslag 
på uträkningen än andra därför att de har tilldelats ett högre värde. Logiken bakom viktning är 
att utvecklingen av ett visst företags aktier har en större inverkan på marknaden och hela 
ekonomin än vad andra har. 
 

3.3 Viktningsmetoder 
I kapitalviktade index tilldelas företagens aktier som har de största marknadsbörsvärdena ett 
högre värde. Detta beräknas genom att multiplicera antalet noterade aktier på börsen med det 
aktuella marknadspriset på aktien. Det största indexen viktade efter börsvärde är de 
amerikanska S&P 500 och Wilshire 5000. 
 
Fördelar med kapitalviktning är att det är en passiv strategi som kräver lite handel vilket 
bidrar till mindre transaktionskostnader och avgifter än aktivt management. Kapitalviktade 
portföljer omviktas automatiskt när aktiepriserna fluktuerar. Det finns inga 
omviktningskostnader förknippade med användandet av den här strategin, förutom att ersätta 
en aktie som ingår i portföljen. 
 
Index beräknas genom att ta kvoten av börsvärdet vid tidpunkten t med börsvärdet vid 
utgångsperioden. Beräkning av kapitalviktat index görs enligt följande: (Lee et al, 2000) 

I =  ∑Qt i Pti   (100)
      ∑Q0 i P0 i 
 
P0i = pris per aktie vid basår 0 

Pti = pris per aktie vid indexår t 

Q0i = antal aktier för bolag i vid basår 0 

Qti = antal aktier för bolag i vid indexår t 
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I jämviktade index ligger tonvikt på en jämn fördelning av prisförändringarna på alla aktier 
som beräknas, så att prisförändringen av samtliga företag har samma inverkan på det 
förändrade värdet i indexet. Exempel är amerikanska S&P Equal Weight Index och The Value 
Line Composite Index.  
 
En aktie i vårt skapade Omsättningsindex tilldelas en vikt genom att ta dess omsättning (sales) 
genom den totala omsättningen för samtliga aktier i indexet. 

  Sales i / Salesmkt
Omsättningsindexet viktas om sista handelsdagen varje år genom att använda aktiens 
stängningspris. Vi håller följande portfölj till slutet av nästa år, då vi använder ny tillgänglig 
omsättning för att konstruera nästa års indexvikter. 
 
Det är av två anledningar som vi viktar om indexet en gång per år. Den första anledningen är 
att många företags omsättningar endast är tillgänglig på årsbasis. Den andra anledningen är att 
om vi viktar om varje månad, kvartal, eller halvår så ökar visserligen indexomsättningen men 
vi får ingen märkbar fördel av avkastningen jämfört med den årliga omviktningen. 
 
Avkastningen för våra index beräknas fram genom att ta den procentuella andelen av en akties 
vikt i indexet multiplicerat med den framräknade avkastningen för varje bolag. 

∑Qt i (Pt i - P0i)/ P0i

3.4 Alpha 
Alpha är ett mått på en portföljs risk i relation till marknaden. Det är den oväntade 
överavkastningen från en portfölj mot den förväntade avkastningen beräknad från CAPM. Ett 
alpha på 1.0 betyder att portföljen överpresterade marknaden med 1%. Om en analytiker med 
hjälp av CAPM beräknar att en portfölj ska ge 10% baserat på dess risk men portföljen ger en 
avkastning på 15% istället så har portföljen ett alpha på 5%. Dessa 5% är överavkastningen 
från vad som var förväntat i CAPM-modellen. (Lee et al, 2000) 
 
Alpha beräknas enligt följande: 

∑yi - β∑xi  

       
n

 

n = antal observationer 

β = beta från portföljen 
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xi = avkastningen för marknaden 

yi = avkastningen för portföljen 

3.7 Amerikansk studie 
I en amerikansk studie 2004, Redefining Indexation, skapar författarna Robert Arnott, Jason 
Hsu och Phil Moore en serie marknadsindex viktade efter andra fundamentala nyckeltal än 
börsvärde och finner att de uppfyller signifikanta fördelar i relation till de standardiserade 
kapitalviktade marknadsindexen. Följande index uppvisar liknande beta, likviditet och 
kapacitet jämfört med kapitalviktade marknadsindex och har mycket låg omsättning. De 
innehåller näst intill samma aktier som återfinns i traditionella marknadsindex. Viktningen av 
aktierna i de här indexen skiljer sig från viktningen i kapitalviktade index och är baserade på 
andra beräkningar av företags storlek, som exempelvis book value, inkomst, bruttoutdelning, 
vinst, försäljning och företagets antal anställda. 
 
Eftersom prisfelsättning kan leda till det observerade alpha, då kapitalviktning garanterar en 
överviktning av övervärderade aktier och underviktning av undervärderade aktier, kan alltså 
överprestationen tillskrivas överlägset konstruerade ”mean-variance” portföljer, för att dölja 
riskfaktorer. Oavsett vilka alternativa nyckeltal som väljs för att vikta indexen, visar sig 
marknadsportföljer tillföra utmärkta alternativ till marknadsindex. 
 
Den amerikanska studien har skapat sex index viktade efter olika nyckeltal och ett referens 
index viktat efter börsvärde, med 1000 företag i varje. Studien har rankat företag efter deras 
nyckeltal och sedan valt ut de 1000 största för varje nyckeltal. Därefter har företagen viktas i 
indexen efter deras nyckeltals storlek. Undersökningens 42-åriga tidsperiod sträcker sig från 
1962-2004 och varje index är omviktat en gång per år. 
 

4. Analys 
 
Vår undersökningen visar att även om Kapitalindex hade en bättre genomsnittlig avkastning 
än Omsättningsindex under den valda tidsperioden så har de två indexen näst intill identiska 
avkastningar för varje år.  
 
Den amerikanska studien säger att kapitalviktade index borde prestera sämre än index viktade 
efter värdering. Vår undersökning visar att det inte stämmer när man gör urval av aktier efter 
börsvärde och sedan viktar efter omsättning. Våra index har i stort sett samma risk under den 
undersökta perioden men Kapitalindex uppvisar en mycket högre volatilitet under upp- och 
nedgång på marknaden. 
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Tabell 1 visar de 10 största bolagen från respektive index för 2004 och aktiernas procentuella 
viktfördelningen på marknadsvärdet samt omsättning. Båda indexen fördelar stor vikt på 
bolag som är väletablerade och har låg risk. Vi kan göra antagandet att Kapitalindexet rankar 
företag högre som har en stark tillväxt potential jämfört med Omsättningsindexet. Under 
exempelvis 2000 presterade Kapitalindex betydligt bättre än Omsättningsindex. En trolig 
anledning till detta var den då rådande IT-bubblan då många bolag var övervärderade vilket 
också resulterade i en högre indexvikt. 
 
I tabell 2 kan vi se att Omsättningsindex underpresterar Kapitalindex med en genomsnittlig 
avkastning på -1,99% under 11-års perioden. Tabellen visar också att Kapitalindex har en 
dubbelt så hög volatilitet under perioden jämfört med Omsättningsindex. Equalindex däremot 
presterar marginellt bättre än Kapitalindex men volatiliteten var också där mer än dubbelt så 
hög för Kapitalindex jämfört med Equalindex. Det innebär att Omsättningsindex och 
Equalindex är en riskfriare investering än Kapitalindex. Equalindex överpresterar både 
Omsättningsindex och Kapitalindex med den högsta avkastningen och den lägsta volatiliteten.  
 
Tabell 3 visar att under andra delen av 90-talet hade alla tre index sin bästa avkastning. Från 
2001 till 2003 hade också alla tre indexen sin sämsta avkastning under den totala 11-
årsperioden. Indexen följer tydligt marknaden och den rådande konjunkturen under denna 
period. Kapitalindex uppvisar den mest avikande avkastningen av de tre indexen. Under 2000 
hade Kapitlaindex en genomsnittlig avkastning på 96,04% och året efter, 2001, hade den en 
negativ avkastning på -13,76%. I tabellen kan vi se att Omsättningsindex lyckades 
överprestera Kapitalindex sex år utav de undersökta 11 åren. Tabell 3 visar också att 
Kapitalindex är mer känslig vid extrema konjunkterhändelser, exempelvis IT-bubblan, än 
Omsättningsindex och Equalindex. 
 
Tabell 4 visar resultaten från vår känslighetsanalys. Vi exkluderade Ericsson och Nokia från 
indexen för nästan alla år utom 1996 där vi tog bort WM-data istället för Nokia, och 1997 där 
vi tog bort Tele2 istället för Nokia. Vi ersatte de två största bolagen inom telekombranschen 
med företag som hade ett lägre börsvärde än våra 30 största bolag. Anledning till att vi valde 
telekombolag var för att vi hade en IT-bubbla i slutet av 90-talet och i början av 2000-talet. I 
vår känslighetsanalys kan vi se att dessa bolag hade stor inverkan i samtliga index och då 
framförallt Omsättningsindex. Vi kan även se i tabellen att Kapitalindex är det index vars 
avkastning har förändrats minst, 5,73%, efter att vi exkluderat Ericsson och Nokia. 
Omsättningsindex avkastning sjönk mest med 22,85%, efter justeringen av indexen. 
Anledningen är att de nya bolagen som vi ersatte Ericsson och Nokia med hade mycket lägre 
omsättning i relation till deras börsvärde. Det betyder att urvalet av aktier efter omsättning har 
stor betydelse för den geometriska avkastningen. Även Equalindex påverkades negativt efter 
justeringen och sjönk med 12,84%. När vi tittar på avkastningen per år så kan vi tydligt se att 
de justerade indexen har mer utjämnade toppar och nedgångar efter att vi exkluderat Ericsson 
och Nokia aktierna. Känslighetsanalysen visar telekombolagens betydelse i indexen under IT-
bubblan men inte betydelsen specifikt i vårt Omsättningsindex. 
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Diagram 1 visar att vårt Omsättningsindex inte lyckades prestera bättre än Kapitalindex 
under den undersökta 11-årsperioden. Däremot följer Omsättningsindex, Equalindex och 
Kapitalindex tätt varandra under perioden.  
 
Diagram 2 visar att den kumulativa värdeutveckling för Equalindex överstiger slutvärdet för 
både Omsättningsindex och Kapitalindex. Slutvärdet för Kapitalindexet är 1,64 kr högre än 
Omsättningsindexets slutvärde men 0,29 kr sämre än Equalindex slutvärde. 
 
Åter igen säge den amerikanska studien att om det finns någon som helst ineffektivitet på 
marknaden, så kommer ett kapitalviktat index med all säkerhet att bli överexponerat av de 
övervärderade företagen och underexponerat av de undervärderade företagen. Den teorin 
borde också stämma i vår studie även om vårt kapitalviktade index presterar bättre än 
Omsättningsindex. Kapitalviktade index kommer med all säkerhet att ha ett negativt alpha i 
förhållande till ett hypotetiskt mer rättvist värderat och viktat index. Vårt Kapitalindex har 
dock inte ett negativt alpha för vår undersökta period. Eftersom individuella aktier har hög 
volatilitet, och deras mål är att ha ett rättvist värderat pris, kan en mindre 
marknadsineffektivitet resultera i ett stort negativt alpha för ett kapitalviktat indexet vilket 
inte stämmer i vår undersökning. 
 
Eftersom vårt Omsättningsindex är viktat efter ett fundamentalt mått som inte borde påverkas 
av priset, borde de systematiska fel som uppstår hos ett kapitalviktat index, vilket favoriserar 
övervärderade aktier, elimineras. Resultatet borde då bli ett negativ alpha för det 
kapitalviktade indexet. Men eftersom vi gjorde urval efter börsvärde i vårt Omsättningsindex, 
så favoriserar vi fortfarande övervärderade företag och därför får vårt Kapitalindex ett positivt 
alpha. Vårt Omsättningsindex kommer att skapa egna fel som är källor till ett negativt alpha, 
men det borde eliminera ett givet negativ alpha som associeras med kapitalviktning när det 
finns prisineffektivitet. Vår studies syfte var att undersöka om inte enbart en omviktning efter 
omsättning var tillräcklig för att eliminera det negativa alpha associerade med kapitalviktade 
index. Men vår teori visade sig inte stämma utan urvalet hade en avgörande betydelse vid 
omviktning för att eliminera det negativa alpha.   
 
Ett kapitalviktat index kommer av generellt bli överexponerat av aktier som nyligen presterat 
bättre resultat i indexet, och underexponerar aktier som har underpresterat. Den inbyggda 
ombalanseringsmekanismen i ett alternativt viktat index eliminerar dessa fel. Om momentum 
är uppskattade på kapitalmarknaden så kommer det att ge fördel åt kapitalviktade index. Om 
ombalansering producerar en riskjusterad avkastning, bort ett fundamentalt viktat index som 
inte är prisberoende prestera bättre. 
 
Många kapitalviktade index har skapats med åtanke på den höga risken och kanske 
tillväxtaktiers låga avkastning. De flesta indexen utesluter hälften av alla aktier på marknaden, 
och kapitalviktar de aktier som är kvar. Om kapitalviktning är anledningen till de problem vi 
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tagit upp tidigare, då återskapar de rådande kapitalviktade indexen samma fel efter att de 
uteslutit hälften av marknaden. Eftersom aktier går upp och ner i storlek och tillväxt på 
aktiemarknaden, är omsättningen på dessa index överraskande hög. Vår studie har uteslutit 
aktier med lågt börsvärde och därför har vårt Omsättningsindex inte luckas prestera historiskt 
högre genomsnittlig avkastning med färre ”tracking error”, större statistisk signifikans, lägre 
omsättning samt bättre likviditet. 
 

5. Slutsatser 
 
Under studerad 11-årsperiod har Kapitalindex överpresterat Omsättningsindex med en 
genomsnittlig geometrisk avkastning på 23,28%. Vårt resultat motsäger den amerikanska 
studien där Kapitalindex borde ha en negativ avkastning på grund av att överviktade aktier får 
en för stor procentuell del i indexet och undervärderade aktier får för liten procentuell del. Ett 
företags börsvärde styrs av aktiepriset och aktiepriset i sin tur styrs av bland annat inflation, 
utbud och efterfråga till skillnad mot företags omsättning som styrs av företagets faktiska 
prestation. 
 
Anledning till att vår studiemetod skiljer sig från den amerikanska var för att vi ansåg det mer 
intressant att enbart undersöka skillnaden mellan två olika viktningsmetoder. Valet av 
nyckeltal gjordes för att vi ansåg att omsättning gav en mer rättvisande bild av företaget än 
vad marknadsvärdet gjorde. Marknadsvärdet bestäms av analytiker, bland annat genom 
spekulation, rykten, olika nyckeltal och värderingsmetoder, medans omsättning (sales) 
däremot alltid representerar samma värde oavsett bolag eller bransch. Genom att använda 
samma 30 bolag och skapa ett index viktat efter marknadsvärde och ett viktat efter 
omsättning, blev indexen jämförbara med varandra. Vi kunde därför exkludera många 
oförutsedda variabler som kunde påverka jämförelsen i vår undersökning. 
 
Faktorer som skiljer sig från den amerikanska studien är att vi valt en kortare tidsperiod, färre 
antal bolag till vårt index och undersökt den svenska marknaden istället för den amerikanska. 
Andra möjliga externa faktorer kan vara upp- och nedgång av räntor, högre volatilitet under 
den undersökta perioden samt olika faser av livscykler. Men den kanske mest avgörande 
skillnaden är att vårt urval av bolag utgick från de företag med störst börsvärde och inte störst 
omsättning på den svenska marknaden. Med andra ord ligger fokus i vår studie på viktning 
och dess relevans i resultatet, jämfört med den amerikanska studien som fokuserar på både 
viktning och urval. Vårt Equalindex förstärker argumentet att urvalsmetoden har stor 
betydelse för att viktning efter omsättning ska lyckas prestera bättre. Hade vi gjort urvalet av 
bolag efter omsättning i vårt index hade resultaten antagligen blivit annorlunda och 
Omsättningsindex hade förmodligen presterat bättre än både Kapitalindex och Equalindex. 
 
Känslighetsanalysen visar att alla tre index fick en lägre avkastning när vi exkluderade 
Ericsson och Nokia. Anledningen till indexens nedgång är att Ericsson och Nokia hade en 
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betydande del av den totala avkastningen. Den slutsatsen är enklast att dra från Equalindex i 
och med att viktningen är lika fördelade över indexets totala avkastning.  Ericsson och Nokias 
avkastning har därmed haft en betydande del av den totala avkastningen för indexet.  
Anledningen till att vårt Omsättningsindex sjönk med 22,85% var att de bolag vi ersatte 
Ericsson och Nokia med hade en mycket låg omsättning i relation till deras börsvärde. 
Resultatet hade sett annorlunda ut om vi hade valt två nya bolag efter deras omsättning och 
inte efter deras börsvärde.  
 
Vår undersökning visar att man kan växla mellan de olik indexen beroende på marknads 
förhållande och investeringshorisont för att få bästa möjliga avkastning. Med andra ord kan vi 
inte förkasta omviktningsstrategin utan snarare kombinera olika vikningsstrategier. Eftersom 
vårt Omsättningsindex har en signifikant lägre volatilitet än Kapitalindex lämpar sig viktning 
efter omsättning bättre vid investering med en längre tidsperiod. 
 
Vårt Omsättningsindex lyckades inte prestera bättre mellan 1994-2004 jämför med vårt 
Kapitalindex. Om man endast omviktar efter alternativa nyckeltal så presterar inte det 
alternativa indexet bättre än det traditionellt kapitalviktade indexet (S&P500 eller OMX100). 
Om vi däremot vill uppnå de resultat som framkommer i den amerikanska studien är vi även 
tvungna att lägga vikt på urvalet och göra urval efter de nyckeltal som vi ska vikta efter.  
 
 

6. Fortsatt forskning 
Ett förslag är att utöka antalet aktier i indexet till exempelvis 100 stycken. Det skulle kunna ge 
ett högre genomsnittligt börsvärde, bredare diversifiering, mindre koncentration och större 
likviditet. Det skulle också ge en högre reliabilitet till undersökningen. 
 
I en fortsatt studie skulle det även vara intressant att genomföra en undersökning efter samma 
metod som den amerikanska studien, genom att inte enbart välja ut företagen efter deras 
marknadsvärde i de båda indexen. Anledningen är för att kunna uppvisa med faktiska siffror 
ett mer likvärdigt resultat jämfört med den amerikanska studien. Ett annat alternativ är att 
använda sig av fler nyckeltal vid skapandet av indexen, exempelvis book value eller revenue. 
 
Ett annat förslag är att försöka finna bättre metoder att vikta efter än nyckeltal och börsvärde 
för att få bästa möjliga avkastning ur en investerares perspektiv. 
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Appendix 
 
Tabell 1. 10 största bolagens viktning i Kapitalindex samt Omsättningsindex för 2004-12-31 

 
      
 

  

Värdepapper Oms i % av index 
Nokia SDB 14,63% 

Volvo B 11,04% 
AstraZeneca 8,59% 
Ericsson B 7,23% 
Skanska B 6,65% 
Electrolux B 6,61% 

SCA B 4,93% 
TeliaSonera 4,49% 
SCANIA B 3,30% 
Securitas B 3,27% 

Värdepapper MV i % av  index 
Ericsson B 21,65% 

TeliaSonera 12,82% 
Hennes & Mauritz B 11,72% 

AstraZeneca 6,18% 
Volvo B 5,51% 
Sandvik 4,96% 
SCA B 3,83% 

Electrolux B 3,21% 
Securitas B 2,77% 

Assa Abloy B 2,72% 

 
Tabell 2. Avkastningsdata för respektive index från 1994 till 2004 
 

Index 
Geometrisk 
avkastning 

Slutvärde 
av 1kr Volatilitet

Korrelation vs 
Kapitalindex 

Överavkastning 
vs Kapitalindex 

Alpha vs 
Kapitalindex 

Kapitalindex 23,28% 9,99 kr 10,26% - - - 
Omsättningsindex 21,29% 8,36 kr 5,46% 86,25% -1,99% 6,46% 

Equalindex 23,60% 10,28 kr 4,42% 85,52% 0,32 10,13% 
 
Tabell 3. Den aritmetiska avkastningen för respektive index från 1994 till 2004 
 

År Omsättningsindex Kapitalindex Equalindex
1994 53,40% 39,36% 54,73% 
1995 17,38% 16,23% 20,14% 
1996 15,53% 27,46% 29,02% 
1997 53,86% 51,12% 54,38% 
1998 21,86% 26,81% 21,28% 
1999 37,84% 31,66% 18,67% 
2000 49,44% 96,04% 49,21% 
2001 -2,88% -13,76% 3,35% 
2002 -7,19% -12,38% -1,07% 
2003 -8,40% -7,92% -3,48% 
2004 25,98% 40,62% 31,02% 

 

Tabell 4. Känslighetsanalys av de geometriska avkastningarna för indexen från 1994 till 2004 

 

Index 
Avkastning 
på index 

Avkastning på 
justerat index 

Procentuell 
förändring 

Kapitalindex 23,28% 21,94% -5,73% 
Omsättningsindex 21,29% 16,42% -22,85% 
Equalindex 23,60% 20,56% -12,84% 
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Diagram 1. Den aritmetiska avkastningen för respektive index från 1994 till 2004 
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Diagram 2. Värdetillväxt av en investerad kr i respektive index från 1994-01-01 till 2004-12-31 
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