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Sammanfattning 
 

Finansiella index är viktade efter de ingående värdepappernas del av det totala 

marknadsvärdet. Dessa index används kontinuerligt vid utvärdering av kapitalförvaltare och 

vid generella beskrivningar av utvecklingen på ”marknaden”. Enligt klassisk finansiell teori 

bör alla aktier på marknaden vara ”rätt” prissatta eftersom all information ska vara inkluderad 

i aktiens pris. Över tid har det dock visat sig att perioder uppkommer då aktier totalt sett är 

under- respektive övervärderade som fallet var t.ex. under den s.k. IT-bubblan under slutet av 

1990-talet. Den höga värdering flera bolag då fick gav dem stor vikt i index och 

indexförvaltare fick då en relativt stor andel IT-bolag i sin portfölj. De bolagens fundamentala 

värden var ofta relativt låga eftersom varken vinst, försäljning eller utdelning hade nått några 

större höjder.  

 

Genom att konstruera och använda ett fundamentalindex där aktier får vikt efter sin 

fundamentala vikt har denna studie lyckats generera en överavkastning under perioden 1996-

2005 gentemot OMXS. Denna överavkastning har också fåtts till en lägre volatilitet och med 

en högre Sharpekvot än jämförelseindexet.  

 

 

Nyckelord: Fundamentalindex, Värdeinvestering, Indexering och Index
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1. Introduktion 
 

 

Inledning 

I detta kapitel ges en introduktion och bakgrundsbeskrivning till uppsatsämnet. Skillnaderna 

mellan fundamentala index och marknadsviktade index beskrivs kort i samband med en 

beskrivning av hur marknaden för indexering ser ut idag. Vidare så motiveras 

problemställningen och avgränsningarna. 

 

1.1 Bakgrund 

 

På dagens kapitalmarknader har indexförvaltning fått stor betydelse eftersom 

marknadsviktade index på ett kostnadseffektivt sätt speglar marknadens utveckling. Årligen 

placeras enorma summor i marknadsviktade index trots att marknadsviktade index inte är 

effektiva ur ett riskperspektiv enligt Hsu & Campello1.   

  

Att placera i ett marknadsviktat index är kostnadseffektivt och absolut transparent. 

Exempelvis så har produkter som indexfonder ökat i popularitet på grund av sin förmåga att 

på ett kostnadseffektivt sätt ge avkastning i nivå med marknaden. Indexförvaltning leder till 

diversifiering men framförallt så finns det bevis för att indexplacering, i det långa loppet, 

leder till högre avkastning än aktiv förvaltning. Orsaken är att avgifternas i den aktiva 

förvaltningen tar en del av avkastningen övertid.  Det visar också att marknaderna är 

effektiva2. 

 

Dagens index är i regel börsvärdeviktade, vilket innebär att de olika företagens genomslag i 

indexet rangordnas efter deras börsvärde. Exempel på idag frekvent tillämpat index för 

placering eller som jämförelse i kapitalförvaltning är OMX 30 i Sverige och S&P 500 i USA. 

De främsta fördelarna med marknadsviktade index är, att de leder till en bred 

marknadsexponering, samt att de leder till en hög likviditet. Detta eftersom de största bolagen 

                                                 
1 Hsu & Campollo, “An Examination of Fundamental Indexation” 
2 Markowitz, “Portfolio selection” 
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generellt sett har en bra likviditet i handeln och i ett marknadsviktat index är de största 

bolagen tydligt representerade3.  

 

Faktorer som t.ex. psykologi kommer under perioder, över- respektive undervärdera företag. 

En av de uppenbara riskerna med marknadsviktade index är att övervärderade aktier får för 

stor del i index på bekostnad utav undervärderade aktier. Indexförvaltare kommer följaktligen 

att öka sin exponering mot övervärderade aktier och minska sin exponering mot 

undervärderade aktier. Internetbubblan är ett exempel på detta. När värderingarna ökade så 

steg marknadsvikterna i de redan mycket högt värderade IT-bolagen. Detta medförde att 

ytterligare kapital placerades i de redan övervärderade IT-bolagen, vilket återigen ökade 

marknadsvikterna.  

 

Från USA och institutet Research Affiliates kommer nu ett nytt synsätt på indexering som 

väckt intresse bland kapitalförvaltare, i synnerhet bland stora förvaltare såsom livbolag, 

stiftelser och pensionsbolag. Den nya metoden kallas för fundamentalindex och gränsar till så 

kallad ”value investing”. Till skillnad från traditionella index som baseras på bolagens 

marknadsvikter så baseras istället fundamentalindex på reala parametrar som exempelvis 

utdelning, vinst och omsättning. Valet av parametrar kan variera och också de vikter som de 

olika parametrarna ges i fundamentalindexet. Fundamentalindex kan minska riskerna med 

exempelvis spekulationsbubblor samtidigt som många fördelar med ett marknadsviktat index 

bibehålls som t.ex. god likviditet och en bred diversifiering4.    

 

Genom att använda sig av fundamentalindex som metod så över- respektive undervärderas 

inte företag på samma sätt som i marknadsviktade index5. Benjamin Graham förklarade 

skillnaden i avkastning mellan de två typerna av indexering så här: ”In the short run, the 

market is a voting machine, but in the long run, it is a weighting machine”6. Vilket enligt 

Graham innebär att den långsiktiga avkastningen kommer att styras av fundamentala 

realekonomiska faktorer.  

                                                 
3 Hsu & Campollo, “An Examination of Fundamental Indexation” 
4 http://www.researchaffiliates.com/strategies/fundamentalIndexation.php 
5 Hsu & Campollo, “An Examination of Fundamental Indexation” 
6 Norén, ”Mästarnas investeringar” 
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1.2 Problemställning  

 

Det finns för- och nackdelar med de två olika metoderna för indexering men i grund och 

botten så beror storleken på skillnaden mellan de olika metoderna på styrkan i 

marknadseffektiviteten. Om all information prissattes på exakt rätt sätt så skulle det inte spela 

någon roll vilken av de två indexeringsmetoderna som används. De skulle båda avkasta precis 

lika mycket justerat för skillnader i risk. Studier har dock visat att det inte råder perfekt 

marknadseffektivitet på aktiemarknaden, vilket i sin tur innebär att skillnader i riskjusterad 

avkastning mellan de två metoderna kan existera7. 

 

1.3 Frågeställning 

 

Går det att använda sig av olika reala parametrar som utdelning, omsättning och vinst för att 

få fram ett index med högre riskjusterad avkastning än ett marknadsviktat index?  

 

1.4 Syfte 

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka om: 

• Ett fundamentalindex på den svenska börsen kan ge högre riskjusterad avkastning än 

ett marknadsviktat index och beroende på utfallet vad beror det/beror det inte på?   

 

1.5 Avgränsningar 

 

Vi har valt att avgränsa oss till att analysera effekterna av fundamentalindex över perioden 

1996-01-01 till 2005-12-31 I studien ingår 28 bolag som är noterade på den svenska 

marknaden. Bolagen är de som per den 31 december 2005 hade de största marknadsvikterna 

samt att historisk information under perioden finns att tillgå. Studien tar inte hänsyn till 

andelen av aktiestocken som är noterad på den svenska marknaden utan bolagens hela 

                                                 
7 Balvers, Casimano & McDonald ”Predicting stock returns in an efficient market” 
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fundamentala värde används som grund. De bolag som påverkats av förvärv, fusioner eller 

avyttringar under tidsperioden har inkluderats med den del som varit noterad i Sverige.  

 

1.6 Disposition 

 

Studien är uppdelad på fem kapitel exklusive referenser och bilagor. I metodkapitlet, som 

följer efter introduktionskapitlet ges en presentation av de vetenskapliga synsätt och metoder 

som studien använt sig av. Här definieras också de begrepp och modeller som används i 

studien. Kapitel tre beskriver teorier kring risk, CAPM och den effektiva marknadshypotesen 

samt tidigare studier inom forskningsområdet. I kapitel fyra redogörs för studiens resultat. I 

kapitel fem analyseras utfallet och de slutsatser som studien gör. Här presenteras också 

förslag på fortsatt forskning samt en problemdiskussion görs.    
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2. Metod 
 

 

Inledning 

I detta kapitel förklaras index som verktyg samt styrkorna och svagheterna med de olika 

indexen. Sedan beskrivs genomförandet av studien samt hur det fundamentala indexet skall 

konstrueras och definieras. Vidare förklaras vilka parametrar som kommer att användas för att 

mäta studiens resultat. En redogörelse för hur datainsamlingen utförs och en 

kvalitetsdiskussion kring studien är gjord i slutet av kapitlet.  

 

2.1 Index 

2.1.1 Exempel på index 

 

Att investera genom ett index är en effektiv metod för att investera i aktier och 

marknadsviktade index används mycket frekvent på dagens kapitalmarknader8. 

Marknadsviktade index är mycket enkla att använda eftersom vikterna korrigeras per 

automatik. Om t.ex. AstraZenecas aktie stiger, allt annat lika, kommer deras vikt i indexet att 

stiga.  

 

Marknadsviktade index är väl genomlysta och mycket likvida, eftersom de placerar i de 

företag med störst marknadsvikt, som ofta har en hög likviditet. Vidare är dessa index väl 

diversifierade och det finns idag studier som pekar på att indexförvaltning på sikt leder till 

högre avkastning än aktiv förvaltning9. 

 

Marknadsviktade index baseras på företagens egna vikter, dvs deras börsvärde i relation till 

hela börsens värde. Ett marknadsviktat index är ett genomsnitt av de ingående företagens 

vikter vilka förändras kontinuerligt. Dessa index används på dagens kapitalmarknader som 

indikatorer på hur börser och olika branscher utvecklas.  

                                                 
8 Lakonishik, Shleifer, Vishny, Hart & Perry, “The structure and performance of the money management 
industry” 
9 Balvers, Casimano & McDonald ”Predicting stock returns in an efficient market” 
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Exempel på index 

 

På den svenska marknaden finns exempelvis OMX30, som innefattar de trettio företag på 

Stockholmsbörsen med högst omsättning i aktien. Utländska index, som används som 

indikatorer på hur börserna rör sig, är t.ex. det amerikanska S&P 500 och Brittiska FTSE 100. 

Branschindex kan baseras på olika branscher t.ex. energi såsom i SX10 Energi eller IT och 

Telekom såsom i SX45 IT och Telekom. Det finns även index som visar på hur hela världens 

börser rör sig, ett exempel på detta är MSCI10.  Ett exempel på index för företag är Carnegie 

Small Cap Index som mäter utveckling för de svenska bolag med ett marknadsvärde under 33 

Mdr SEK per den 31 mars 200611. Det amerikanska företaget Russell tillhandahåller index 

baserade på företag med låga respektive höga värderingar av eget kapital, dvs ”tillväxtbolag” 

respektive ”värdebolag”12. 

 

Det finns också andra alternativa index viktas på andra parametrar än de ingående bolagens 

marknadsvärde, förutom Fundamentalindex. Ett exempel är likaviktade index där alla aktier, 

oavsett företagsstorlek, har samma vikt. Fördelen med det likaviktade indexet ska vara att 

anomalin att småbolag har en bättre avkastning får genomslag.  Prisviktade index tar hänsyn 

bara till aktiens pris. Ett bolag med ett högt pris per aktie får en stor vikt i indexet. 

Kompositindex består av en kombination av flera olika delindex där varje inkluderat delindex 

får lika stor vikt. Det kan sägas vara ett genomsnitt av olika index som är baserade på olika 

områden, t.ex. olika branscher eller regioner. Kompositindex används för att ge en 

sammanvägd bild av valda 

marknadssektorer utan att behöva inkludera icke-relevanta delar av marknaden13. 

2.1.2 Fundamentalindex 

 

Grundtanken med fundamentalindex är att marknaden inte kommer att vara effektiv i det 

korta perspektivet men i ett längre perspektiv. Syftet med ett fundamentalindex är att undvika 

att i allt för hög utsträckning placera i övervärderade företag utan istället placera i företag med 

höga reala värden som t.ex. hög vinst eller hög utdelning.  

 
                                                 
10 http://www.msci.com/equity/index2.html 
11 http://www.carnegie.se/templates/Iframe.aspx?id=2617 
12 http://www.russell.com/us/indexes/us/default.asp 
13 http://indexes.dowjones.com/mdsidx/index.cfm?event=showAvgFaq#q7 
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Hur ofta fundamentalindexet viktas om är av stor betydelse för avkastningen. Om omviktning 

sker alltför sällan riskerar skillnaderna mellan dagens vikter för de reala parametrarna och de 

senast uträknade vikterna bli alltför stora vilket kan leda till över- eller undervärdering. Det 

kan medföra samma problem som kan uppstå med ett marknadsviktat index. 

 

Exempel på reala parametrar som kan ingå i fundamentalindex: 

• Kassaflöde 

• Bokfört eget kapital 

• Utdelning 

• Antal anställda 

• Nettovinst 

• Omsättning 

• Rörelseresultat 

 

2.2 Genomförande 

 

Studien syftar till att undersöka huruvida fundamentalindex leder till högre riskjusterad 

avkastning jämfört med marknadsviktade index. Ett fundamentalindex (FI)  kommer att 

konstrueras baserat på de 28 företagen i studien. FI viktas om helårsvis och kommer att 

jämföras med det breda OMXS. De två indexen kommer sedan att ställas mot varandra för att 

utröna vilken av de två metoderna som givit den högsta riskjusterade avkastningen under 

mätperioden. Den vikt som bolaget har år Y i FI är den vikt som skapades under år Y-1.  

 

Fundamentalindexet kommer att baseras på nedan nämnda parametrar. Motiveringen till valet 

av de tre parametrarna står under respektive parameter. 

 

• Utdelning - Enligt Gordons formel är en akties värde en funktion av dess utdelning, 

tillväxten i utdelningen samt marknadens avkastningskrav. Utdelning är den del av det 

fria kassaflödet som distribueras till aktieägarna och som de kan räkna som 

avkastning14.  

                                                 
14 Brealy & Meyers, ” Principles of Corporate Finance” 
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• Vinst efter skatt – Ett företags vinst är ett redovisningsmässigt mått men som över tid 

bör vara väl korrelerat med det fria kassaflöde ett bolag genererar och kan distribuera 

till sina aktieägare15.  

• Omsättning – Ett bolags försäljning bör enligt teorin generera en vissa avkastning på 

den omsättning den genererar16.   

 

2.3 Konstruktion av fundamentalindex 

 

Först togs värden på omsättning, utdelning och nettovinst fram för alla bolag som finns i 

studien. Värdena togs fram för samtliga år från 1995-2004. Inom varje parameter fick varje 

bolag en vikt motsvarande den relativa andel av den totala summan för alla företag inom varje 

parameter. För nettovinsten gavs vikten noll om bolagen gjorde förlust. För utdelning gavs 

vikten noll om bolaget inte gav utdelning. Den vikt som gäller ett givet år är baserad på det 

föregående årets prestation. Gjorde bolag ”X” 100 MSEK i vinst år Y och samtliga bolag en 

total vinst på 1000 MSEK får bolag ”X” vikten 10% år Y+1. Varje parameter gavs en 

tredjedels vikt i fundamentalindex. Vid det praktiska genomförandet skapade en ny portfölj i 

JCF Quant och samtliga vikter läggs in årsvis. Det medför att omviktning sker årsvis. (Se 

bilaga 1,2 och 3 för utdelning, nettovinst och omsättning per år för samtliga bolag i studien) 

 

2.3.1. Definitioner av de reala parametrarna 

 

• Omsättning definieras som den totala mängd intäkter ett bolag har ett givet år.  

• Utdelning definieras som det kapital som aktiebolaget distribuerar till aktieägarna ett 

givet år genom utdelning. Inlösenprogram och återköp har inte tagit in i beräkningen. 

Utdelning kommer i de flesta fall aktieägarna till godo på våren efter räkenskapsåret.  

• Nettovinst definieras som vinst efter skatt, dvs sista raden i resultaträkningen. I måttet 

ingår alla poster av engångskaraktär.   

 

                                                 
15 Brealy & Meyers, ” Principles of Corporate Finance” 
16 Brealy & Meyers, ” Principles of Corporate Finance” 
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2.5. Förklaring av utvärderingsvariabler 

 

• Avkastning är det för investeraren absolut viktigaste måttet på investeringen och 

således ett självklart mått i utvärderingen. Avkastningen beräknas som total 

avkastning under perioden samt den årliga effektiva avkastning, vilket är det 

geometriska medelvärdet av den totala avkastningen under mätperioden. 

• Att bedöma risken i en investering är mycket viktigt, eftersom risk sätts i relation till 

avkastningen. Risken mäts som standardavvikelse, ett mått som förklarar hur 

avkastningen varierar kring sitt medelvärde. En hög standardavvikelse tyder på hög 

risk och denna förhöjning av risk ska då kompenseras med högre avkastning. 

Standardavvikelsen beräknas som kvadratroten av avkastningens varians. Variansen är 

summan av alla kvadrerade avvikelser från medelvärdet.  

 

σ = (x1 −µ)2

i=1

n

∑  

 

• Ett mått som på ett effektivt sätt mäter avkastning per total risk är Sharpe-kvot. 

Sharpe-kvoten kan användas för att jämföra olika tillgångar (index). Vidare tar 

Sharpe-kvoten hänsyn till den rådande riskfria räntan. Definitionen är avkastningen på 

tillgångsslaget minus den riskfria räntan. Den differensen divideras med 

standardavvikelsen i avkastningen. 
 

Sharpe-kvot = 
ra − rf

σ
 

 

2.6. Datainsamlingsmetod 

 

Denna studie grundas på sekundärdata, hämtade från databasen JCF. Insamling är relativt 

enkel i JCF Quant som är sammanlänkat till Excel. Data för de fundamentala värdena har 

samlats in för åren 1995-2004. Mätperioden för avkastningen har varit 1996-01-01 till 2005-

12-31.  
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2.7. Generaliserbarhet, Reliabilitet och Validitet  

 

Inga empiriska undersökningar är fria från mätfel17. Att ifrågasätta och kritiskt granska 

datamaterialets äkthet är viktigt för studiens reliabilitet. Reliabiliteten svarar på hur 

tillförlitliga mätningarna är och dessa innehåller slumpmässiga mätfel18. Vid upprepade 

oberoende mätningar bör slutsatserna alltså överensstämma oberoende av vem som mäter. 

Denna studiens resultat bör därför ställas mot tidigare studier på området för en 

resultatjämförelse. Utifrån en sådan jämförelse kan reliabiliteten testas. 

 

Validiteten i studien mäter i vilken utsträckning studien mäter det den faktiskt är avsedd att 

mäta19. Att studiens utgångspunkt och syfte är rätt utformat är viktigt då studien annars 

riskerar att mäta fel parametrar. En hög validitet är även beroende av att studien bygger på så 

korrekt bakgrundsinformation som möjligt.  

 

 2.8. Källkritik 

 

Databasen JCF är vår huvudsakliga insamlingsbas. Databasen är uppbyggd på information 

från företagens ekonomiska rapportering. Rapportering från företagen sker årligen i samband 

med bokslutsrapporterna. De eventuella felaktigheterna i datamaterialet beräknas inte få 

genomslag i studien eftersom omfattningen gör att enstaka fel inte bör få ett alltför stort 

genomslag.  

                                                 
17 Gummeson, s. 55 
18 Gummeson, s. 55 
19 Gummeson, s. 62 
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 3. Teori 
 

 

Inledning 

I detta kapitel kommer teorin bakom begreppet mean-variance (nedan kallad mv) effektivitet 

att förklaras. Vidare så följer en genomgång av teorierna bakom CAPM och 

marknadshypotesen. Tidigare studier inom forskningsområdet presenteras. 

 

3.1. Mean-variance effektivitet 

 

Inom portföljvalsteori har Harry Markowitz varit mycket framträdande och hans artikel 

”Portfolio Selection” anses fortfarande vara ledande inom området. Markowitz visar hur en 

effektiv front av portföljer kan skapas där alla portföljer maximerar sin avkastning givet 

portföljernas specifika risk. Detta är den optimala portföljen dvs en mean-variance (MV) 

effektiv portfölj. Relationerna mellan risk och avkastning kan sedan användas för att 

rangordna olika portföljer sinsemellan20. MV teorin utgår från att alla tillgångar enbart 

karaktäriseras av två egenskaper, avkastning och risk. 

 

Alla portföljer kan rangordnas efter avkastning och risk. De effektiva portföljerna är de som 

ger högst avkastning till minsta risk. Dessa MV portföljer bildar en effektiv front där varje 

portfölj symboliserar den kombination med den lägsta variansen givet en viss förväntad 

avkastning.  

 

 

σ2
p=f(E[rp]) 

 

 
σ2

p= Portföljens varians, (E[rp])= Förväntad avkastning 

 

                                                 
20 Markowitz, ”Portfolio Selection” 
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Portföljfronten kan delas in i en övre och en undre halva som skiljs åt vid den portfölj som har 

lägst varians, minsta-varians-portföljen (MVP). Det är den övre halvan av portföljfronten som 

är den effektiva (konvexa) delen och den undre som är den ineffektiva delen. Detta illustreras 

i diagrammet nedan genom att de portföljer som ligger på under den utritade linjen ger lägre 

avkastning givet samma risk. Den portfölj som placeras på den effektiva delen av 

portföljfronten genererar högsta möjliga avkastning givet risknivå. Portföljfronten skapas som 

en linjär kombination av vilka två frontportföljer som helst men för att det ska bli en effektiv 

portfölj krävs det att de två ursprungliga portföljerna befinner sig på den effektiva delen av 

portföljfronten. 

 

Effektiv Portfölj Fronten

 
 

Capital Market Line (CML) är den tangent till den effektiva portföljfronten som passerar 

igenom den riskfria räntan på axeln för avkastning. Den portfölj som tangeras av tangenten är 

en portfölj på den effektiva fronten. Om en riskfri tillgång med avkastning rf existerar 

samtidigt som det finns olika riskabla tillgångar så kan dessa kombineras i olika portföljer. 

 

3.2. CAPM 

 

Den s.k. Capital Asset Pricing Modell används inom finansiering som en modell för att räkna 

ut en investerares avkastningskrav. CAPM visar att ökat risktagande belönas av marknaden 

dvs .  portföljer med risktillgångar som ger högsta möjliga förväntade 
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genom högre avkastning. Modellen utvecklades av Sharpe, Lintner och Mossin och bygger 

vidare på Harry Markowitz tidigare studier kring portföljteori21.  

 

CAPM är uppbyggd av parametrarna beta, riskfri ränta och marknadens riskpremie.  

 

• Beta förklarar hur en tillgång rör sig i förhållande till marknaden, dvs beta förklarar 

tillgångens marknadsrisk. Tillgångar med ett beta större än 1 tenderar att röra sig mer 

än marknadens rörelser och tillgångar med ett beta lägre än 1 tenderar att röra sig i 

samma riktning som marknaden men inte med lika kraftiga rörelser. 

• Som riskfri ränta används ofta statsobligationer, exempelvis med en löptid på 10 år.. 

• Marknadens riskpremie är den extra avkastning investeraren förväntar sig beroende på 

den risk som det innebär att äga aktier.  

 

ra = rf + β(rm - rf) 

 

CAPM-modellen grundar sig på ett antal antaganden: 

 

• Det finns en enda tidsperiod 

• Alla tillgångar handlas på en marknad 

• Inga skatter eller transaktionskostnader förekommer 

• Alla investerare är rationella 

• Investeringsbeslut grundas på mean-variance teorin 

 

Skillnaden mellan marknadens avkastning och den riskfria räntan kallas för riskpremien. 

På en marknad varierar den förväntade riskpremien i direkt proportion till beta. Detta innebär 

att alla investeringar ligger på ”Security Market Line”.22 

 

            Aktiens riskpremie = beta * marknadens riskpremie 

r – rf = β(rm - rf) 

 

 

                                                 
21 Grinblatt & Titman, ” Financial Markets and Corporate Strategy” 
22 Brealey, Myers, 2003. Principles of Corporate Finance 
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3.3. Effektiva Marknadshypotesen 

 

Investerare som placerar kapital på aktiemarknaden har för avsikt att skapa avkastning på det 

investerade kapitalet. Famas studie på marknadseffektivitet argumenterar för att aktiepriset 

vid en given tidpunkt reflekterar all utgiven information om en aktie eller aktiemarknaden23. 

Informationen gäller inte bara finansiell information utan också politisk- och ekonomisk 

information samt information om hur marknaden tar emot och värderar ny information. 

Eftersom den effektiva marknadshypotesen förklarar att aktiens pris speglas av den för 

marknaden tillgängliga informationen, så bör ingen investerare ha förmågan att konstant 

överavkasta marknaden. Aktiepriserna rör sig då enligt en Random Walk med en bias uppåt 

över tiden eftersom marknaden, över tid, bör generera avkastning i nivå med 

avkastningskravet. 

 

Det finns tre olika styrkor av marknadseffektivitet24. Vilken styrka av marknadseffektivitet 

som råder beror på graden av information som på en marknad reflekteras i aktiepriserna.  

 

• Den svaga formen av marknadseffektivitet förklarar, att dagens aktiepris innehåller all 

information om de historiska aktiepriserna. Om det på en marknad råder en svag form 

av marknadseffektivitet, så innebär det, att det inte går att konsekvent avkasta mer än 

marknaden genom att studera historiska priser. 

 

• Den mellanstarka formen av marknadseffektivitet förklarar att dagens aktiepris inte bara 

innehåller historiska aktiepriser utan även all övrig publicerad information, exempelvis 

finansiell information. Om denna form av marknadseffektivitet råder, så skall 

aktiepriser justeras i samma stund som den nya informationen publiceras. Information 

om kvartalsrapporter, nyemissioner, fusionsplaner m.m ska direkt prisas in. 

 

• Den starka marknadseffektiviteten förklarar att all information som finns att tillgå om 

företaget och marknaden ska justeras in i aktiens pris. Om det råder en stark 

marknadseffektivitet så kan en investerare inte konsekvent överavkasta marknaden. 

                                                 
23 Fama, “Efficient capital market: a review of theory and empirical work” 
24 Abdel-Khalik, “The Efficient Market Hypothesis and Accounting Data: A Point of View” 
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3.4 Tidigare studier 

 

Research Affiliates är ledande på området fundamentalindexering och har genomfört flera 

studier inom området. ”Fundamental Indexation” är skriven för Research Affiliates av Hsu 

och Campello på Paul Merage School. Studien visar hur kapitalmarknaderna placerar enorma 

belopp i marknadsviktade index trots att de enligt deras forskning inte är effektiva ur ett 

riskperspektiv. I studien jämförs marknadsviktade index med fundamentalviktade index. Det 

finns både för- och nackdelar med marknadsviktade index, men nackdelarna överväger enligt 

deras studie och fundamentalindexet visar sig leverera konstant högre riskjusterad avkastning 

jämfört med det marknadsviktade indexet. Det konstruerade fundamentala indexet 

överavkastade sitt jämförelseindex, S&P 500 med 1,97% per år. Resultatet visar även på att 

fundamentala index inte riskerar att felviktas till följd av spekulation och övervärdering. 

Överavkastningen är statistiskt signifikant och fungerar i flera marknadsklimat och även för 

småbolagslistor enligt deras forskning. Fundamentalindex har i USA endast haft svårigheter 

att ge överavkastning under 1950-talet, internetbubblan och under den starka utvecklingen för 

bioteknikbolag. Intuitivt är det förklarbart när en viss sektor eller marknad har ett väldigt stark 

momentum kommer portföljen att öka exponeringen gentemot bolag med minskat värde av 

det totala marknadsvärdet men med stora fundamentala värden. Orsakerna till 

överavkastningen är enligt den studien marknadens irrationella beteende där det över tiden 

kommer att finnas bolag som är under- respektive övervärderade. Forskningen strider mot 

traditionell finansteori där all information om en aktie är prissatt. Avgränsningarna för studien 

är från år 1962 till år 2004. Den långa tidsperioden ger resultatet trovärdighet25.  

 

Ny forskning behandlar områden som behavioural finance26. Behavioral finance teorierna 

motsätter sig de klassiska finansiella teorierna där alla investeringsbeslut tas rationellt. 

Grundtanken i behavioural finance är att marknaden styrs av människor och att människor 

inte är 100 procent rationella i allt de förtar sig. Ledande på området är Daniel Kanhneman 

som vunnit Nobelpriset för sin forskning. Han utvecklade den sk Prospect Theory där den 

klassiska nyttofunktionen med avtagande marginalnytta ersattes av en värdefunktion. 

Värdefunktionen är konkav för vinster och konvex för förluster. Det innebär att efter en 

relativt liten förlust blir den negativa marginalnyttan mindre påtaglig och människan kan då ta 

                                                 
25 Hsu & Campollo, “An Examination of Fundamental Indexation” 
26Kahneman & Tversky “Prospect Theory” 
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på sig större risker än vad som är rationellt. Det är viktigt eftersom i tider där börsen går 

väldigt starkt så tenderar investerarnas aptit på högre vinster och därmed risk öka. När börsen 

vänder blir den initiala mänskliga reaktionen att värdet av ytterligare förluster blir relativt 

marginella.  

 20



4. Resultat  
 

Inledning 

I detta kapitel presenteras resultat av vår studie. Först visas vilken avkastning studiens 

fundamentalindex givit och dess jämförelseindex under perioden 1996-2005. Förutom 

avkastning presenteras också vilken risk som fundamentalindex och jämförelseindex har haft 

under tidsperioden. 

 

4.1 Avkastning 

 

Genom viktning av de tre variablerna försäljning, utdelning och nettovinst skapades studiens 

fundamentalindex. Fundamentalindex avkastar 417% exkluderat utdelningar under perioden 

1996-01-01 till 2005-12-31. Det motsvarar en årlig effektiv avkastning på 15,3%. Om alla 

utdelningar hade återinvesterats hade avkastningen varit 553% motsvarande en årlig effektiv 

avkastning på 18,6%. Det implicerar att investerarna i fundamentalindex har erhållit en 

direktavkastning i på 3,3% årligen. Avkastningen är klart högre än det breda indexet OMXS 

som avkastat 303% under samma period, motsvarande 12,8% effektiv årlig avkastning, 

exklusive utdelningar.  

 

Fundamentalindex har en mycket starkt utveckling under perioden 1996-2000 med en total 

avkastning på 405%. Det motsvarar då en årlig avkastning på 32%. OMXS avkastar under 

samma period 188% med en årlig avkastning på 15%.  

 

Perioden 2001-2005 är en svag utveckling på marknaden. Fundamentalindex avkastar 3% 

totalt under perioden och OMXS är relativt oförändrad. 

(Se bilaga 4 och 5 för avkastningen under perioden och avkastningen relativt OMXS) 

 

4.2 Risk 

 

Tesen i studien var att bolag med stora fundamentala värden kommer över tid att ha en 

jämnare avkastning till en lägre risk. Standardavvikelsen på den årliga avkastningen var 32% 
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och Sharpekvoten blir då 0,4. Detta är givet den genomsnittliga räntan på en tioårig 

statsobligation på 5,3% under perioden. För OMXS under samma period har 

standardavvikelsen varit 31% men med klart sämre årlig avkastning. Sharpkvoten för OMXS 

under samma period var 0,21.  

 

För perioden 2001-2005 konstruerades ett marknadsviktat index bestående av samma aktier 

som ingår i vårt fundamentalindex. För det marknadsviktade indexet var standardavvikelsen 

29%, vilket var något högre än standardavvikelsen på 26% för fundamentalindex under 

samma period. Sharpkvoten var noll för fundamentalindex eftersom indexet i stort sett var 

oförändrad under denna period. Det marknadsviktade indexet hade dock en bra avkastning 

och sharpkvoten blev 1. OMXS hade under samma period negativ årlig avkastning på 1% 

med en standardavvikelse på 31%. På grund av att avkastning var under riskfria räntan blir 

sharpkvoten negativ.  

 

(Se bilaga 6 för sammanställning av riskmått) 
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5. Analys 
 

Inledning 

I detta kapital analyseras resultatet av studien. Varför indexet har givit bättre avkastning och 

huruvida jämförelseindexet varit relevant är frågeställningar som besvaras. Analysen går 

också ner på mikronivå avseende de enskilda bolagens bidrag till fundamentalindex totala 

avkastning.  

 

5.1. Överavkastning 

 

Den till synes starka överavkastningen beror på att alla bolag bidrar med sin totala andel av de 

fundamentala variablerna. I aktieindex konstruerade av OMXS bidrar bolagen däremot bara 

med den del som är noterade på den svenska börsen. Bolagen det berör är ABB, Astra 

Zeneca, Autoliv, Nokia och Stora Enso. Exempelvis är Nokia och AstraZeneca de bolagen 

med de största marknadsvärdena på stockholmsbörsen om deras totala marknadsvärde 

inkluderas. Räknat på den del av deras totala marknadsvärd som är noterad på den svenska 

börsen är t.ex. Ericsson större. Framför allt Nokia hade en väldigt starkt utveckling under 

perioden samtidigt som det får en relativt stor vikt index som gör den till det bolag som bidrar 

klart mest till fundamentalindexets klara överavkastning. Indexet ger dock fördelar när t.ex. 

högt värderade Ericsson får en mindre vikt i fundamentalindex än i det marknadsviktade 

indexet.  

 

För att skapa ett relevant kapitalviktat index konstruerar vi ett sådant med de ingående 

bolagen från och med år 2001 eftersom vi i studien ville studera den nedåtgående marknaden 

under den tiden mer i detalj. Det marknadsviktade indexet med de aktier som ingår i 

fundamentalindex ger en bättre avkastning den perioden. Från bottennoteringen 2002 har det 

värdeviktade indexet haft en bättre utveckling än fundamentalindex. Fundamentalindexets 

svagare utveckling beror på den tillväxt i resultaten många företag visar, vilket avspeglar sig 

tidigare i aktiekursen. Marknaden fokuserar under den här tiden på det värde som kommer att 

skapas i bolagen och inte vad som redan är skapat. Fundamentalindex ger dock fortfarande en 

bättre avkastning än det breda indexet OMXS under denna period.   
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5.2. Analys av ingående bolags vikter 

 

De ingående bolagens vikters utveckling under perioden skiljer sig åt (Se bilaga 7 för 

aktiernas vikter per år).  De bolag med största andel av den totala vikten är intressantast att 

studera eftersom de bolagen kommer förklara den största delen av indexets utveckling. Vid 

portföljens sista omviktning 2005-01-01 har Nokia, AstraZeneca, Volvo, Nordea och Ericsson 

de största vikterna i nämnd ordning. Aktiernas vikter över tid kommer att förändras beroende 

på både interna och externa faktorer. Exempel på interna faktorer är hur den operationella 

verksamheten har utvecklats under perioden, avyttringar, fusioner och förvärv. Exempel på 

den operationella verksamheten är Nokia som går från en netto vinst på ca 5 Mdr SEK 1996 

till 35 Mdr SEK 2004 utan förvärv. Exempel på fusioner är Astra som fusionerade med 

Zeneca och bildade läkemedelsjätten AstraZeneca. Volvos vikt under perioden påverkas av 

avyttringen av personbilsrörelsen.  

Den externa faktorn i konstruktionen av studiens fundamentalindex är tillkomsten av nya 

bolag. TeliaSonera, Eniro, Fabege och Alfa Laval är bolag som inte är noterade vid 1996 då 

indexet börjar mätas. Dessa bolag ökar den totala massan av vinst, försäljning och utdelning 

vid de år de tillkommer. Det medför att de andra bolagens vikter marginellt minskar.  

 

5.3. Analys av ingående bolags bidrag 

 

Genom analysen av bolag som ingår i index ser vi strukturen på de ingående bolagens bidrag 

till den totala avkastningen. Består portföljen av relativt jämnt avkastande bolag eller är 

variansen i de ingående aktiernas avkastning betydande. De bolag med starkast bidrag till 

indexets totala avkastningen är Nokia, Ericsson och Astra Zeneca (Se bilaga 8 för alla bolags 

bidrag till totalavkastningen). De tre bolag med sämst bidrag till portföljens utveckling är 

TeliaSonera, Tele2 och Eniro. TeliaSonera och Eniro tillkommer sent i portföljen är därför 

inte helt jämförbara med andra bolagen.   

 

Det bolaget med starkast utveckling totalt sett är Hennes & Mauritz (H&M) med en 

avkastning på 1359% motsvarande ca 30% årlig effektiv avkastning. För fall med liknande 

tillväxtföretag är indexet en relativt dålig urvalsfaktor. H&M har fram till omviktningen första 

januari 2002 mindre än 2% total vikt i indexet. Eftersom börsen bör styras av förväntningar 
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kring framtiden och inte historiken ansåg vi att risken att tillväxtföretag skulle få för liten vikt 

var betydande. H&M hade t.ex. sin starkaste utveckling under perioden fram till år 2000 då 

bolaget visade stark tillväxt varje år men de fundamentala värdena var relativt små jämfört 

med bolag som t.ex. AstraZeneca och Nokia. H&M har fått erfara att med en högre bas i 

intjäning blir det svårare och svårare att bibehålla tillväxttakten eftersom den tillväxt i 

absoluta tal som krävs för att bibehålla tillväxten blir större och större. Aktien har också haft 

en sämre utveckling under perioden 2000-2005 än under 1996-2000.  

 

Assa Abloy är ett annat bolag med stark kursutveckling under perioden som haft en relativt 

liten vikt i indexet. Bolagets många förvärv lyfte omsättningen i snabb takt men bolaget 

lyckades inte öka vinsterna i samma takt och under 2000-talet har aktien haft en sidledes 

utveckling. (Se bilaga 9 för de aktier med starkast utveckling under perioden) 

 

5.4. Analys av värderingen av bolag i fundamentalindex 

 

Genom att ge bolag med stora fundamentala vikter relativt stor vikt i portföljen var vår tes att 

värderingen på portföljen skulle vara relativt låg. Genom att studera P/E-talet för portföljen 

ser vi att värderingen dock inte är extremt låg. Det genomsnittliga P/E-talet uppgår till 15,7, 

vilket implicerar en vinstavkastningen på 6,4%27. Det innebär en riskpremie relativt den 

genomsnittliga riskfria räntan på 5,3% på 1,1 procentenhet. Under IT-bubblan runt 1999 drar 

värderingen iväg och befinner sig över 20. Därefter har värderingen varit relativt stabil. 

Genom studien av de ingående bolagen ser vi att Nokia och AstraZeneca båda dyker upp med 

stora fundamentala värden och en relativt hög värdering. AstraZeneca är speciellt eftersom 

bolag innan 1999 var endast Astra, vilket gör att det bolagets vikt ökar efter fusionen. Bolaget 

hade troligtvis också en relativ hög multipel beroende på sannolikheten för ett bud innan 

budet kom. (Se Bilaga 10 för P/E-tal för fundamentalindex 1996-2005) 

 

5.5. Analys av bolag jämfört med kapitalviktat 2001-2005 

 

Vid en jämförelse skapades ett kapitalviktat index från 01-01-2001 med samma bolag som 

ingår i studiens fundamentalindex. Fundamentalindexet avkastar under den här perioden 
                                                 
27 Vinstavkastning = Resultat efter skatt / Börsvärde 
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sämre än det marknadsviktade index vi skapat bestående av samma aktier. Vid en jämförelse 

mellan OMXS och Fundamentalindex vad avser utvecklingen perioden 1996-01-01 till 2005-

12-31 så överavkastar studiens avkastningsindex. Överavkastningen är totalt 6,1%. Det stora 

utslaget beror att vi i vårt fundamentalindex tar hänsyn till alla aktier på börsen utan några 

begränsningar. Eftersom de två stora Nokia och Astra Zeneca bidrar stort fundamentalt blir 

deras vikt i fundamentalindex relativt stort. I vanliga OMXS räknas bara de aktier som 

handlas på Stockholmsbörsen.  

 

5.6. Slutsatser 

 

Studien visar att fundamentalindex har varit en bra investeringsidé under perioden. Det har 

gett högre avkastningen än jämförelseindex och till en lägre risk. Studien visar också på den 

svaghet som finns i fondförvaltares begränsningar avseende viktning av portföljen. Genom att 

inte få ha enskilda aktier till ett större värde än 10% av portföljens totala värde har de missat 

möjligheten att fullt ut ta tillvara på den mycket starka avkastningen i t.ex. Nokia och 

AstraZeneca. Fundamentalindex bygger mycket på att företag över tid kommer ha en liknande 

avkastning. I fallande marknader där investerarnas aptit på risk tenderar aktier med en stor del 

av värdet i ”terminal value” ha en sämre utveckling än bolag med högre vinster, fundamental 

värden, idag. Detta eftersom nuvärdet av kassaflöden i framtiden får en högre 

diskonteringsränta, vilket snabbt slår på värdet. Bolag med stora fundamentala värden har 

också ofta en stark bas i verkligheten. En stark produkt, varumärke eller kundbas som har 

genererat värden till sina aktieägare under lång tid. Företagen kan också under den tid de 

byggt upp de stora värdena att leva på en konkurrensutsatt marknad och fortsätta leverera 

värde för sina aktieägare.  

 

Tesen var att Fundamentalindex att indexet skulle ha svårt att följa marknaden i uppgång men 

ha en stabilare utveckling i nedåtgående faser. Fundamentalindex har en mycket starkare 

utveckling i den starka marknaden fram till 2000. Standardavvikelsen i avkastning var relativt 

lika med marknaden, vilket tyder på att risken i portföljen inte har varit avsevärt lägre än 

marknaden. I den fallande marknaden har fundamentalindex en bättre avkastning än OMXS 

men faktum kvarstår att fundamentalindex hade den starkaste relativa utvecklingen under 

uppgången. 
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5.7. Problemdiskussion 

 

Fundamentalindexets uppbyggnad bygger på att indexet omviktas den första januari varje år 

efter företagens prestationer under det föregående året. Det största problemet med att tillämpa 

fundamentalindex är att företagens definitiva resultat inte offentliggörs förrän en eller två 

månader in på det nya året. Företagen lämnar dock kvartalsrapporter under året. Vid en 

praktisk tillämpning anser författarna att visibiliteten i företagens helårsresultat är relativt god. 

För en mer kontinuerlig uppdatering kan omviktningar också göras i samband med varje 

kvartalsrapport.  

5.8. Förslag till vidare forskning 

 

• Fundamentalindex har i de studier som genomförts på området haft en bättre utveckling 

när marknaden haft en dålig utveckling och vice versa. Varför uppkommer perioder då 

aktier i ett långsiktigt perspektiv har en tendens att över- respektive undervärderas? 

• Genom att använda sig av ett snävare perspektiv och avgränsa sig skulle det kunna 

utrönas om fundamentalindex lämpar sig bättre för en viss typ av bolag eller vissa 

branscher.  

• De urvalsfaktorer som används vid kapitalförvaltning kan ifrågasättas. Kan 

väldiversifierade portföljer skapas som ger överavkastningen genom studie av 

företagets historiska prestationer? 

• Vad kan investeraren använda för parametrar för att inte undvika de företag med stark 

uthållig tillväxt som t.ex. H&M och hur identifieras bolag som klarar av att leverera en 

stark uthållig vinsttillväxt? 

• En liknande studie som denna kan genomföras med andra parametrar. Är t.ex. andelen 

av totalt bokfört värde, fritt kassaflöde och antal anställda bättre urvalsparametrar. Hur 

ska dessa parametrar viktas för att skapa en så effektiv portföljinvestering som 

möjligt? 

 27



6. Referenser 

6.1. Artiklar 

 

Campello & Hsu (2005), ”An examination of fundamental indexation”, Research Affiliates, 

Paul merage School of Business 

 

Markowitz, “Portfolio Selection: Efficient Diversification of investments, Journal of Finance, 

vol 7 

 

Kahneman & Tversky (1979), “Prospect Theory: An analysis under risk” Econometrica, Vol 

47, No. 2, pp. 263-292 

 

Falk & Callervik (2005), ”Alternativa index, En studie av mean-variance effektivitet” 

 

Tamura & Shimizu, ”Fundamental indices, Do they outperform market-cap weighted indices 

on a global basis”   

 

Balvers, Casimono & McDonald, ”Predicting stock seturns in an efficient market”, The 

journal of finance, vol. 45, No. 4, pp 1109-1128 

 

Lakonishik, Shleifer, Vishny, Hart & Perry, “The structure and performance of the money 

management industry”, Brookings paper on economic activity. Microeconomics, vol 1992 pp 

339-391 

 

Fama, 1970, “Efficient capital market: a review of theory and empirical work”, Journal of 

Finance 25:2, pp 383-417 

 

Abdel-Khalik, “The Efficient Market Hypothesis and Accounting Data: A Point of View”, 

The Accounting Review, Vol. 47, No. 4. (Oct., 1972), pp. 791-793 

 28



 

6.2. Litteratur 

 

Brealy & Meyers, ”Principles of Corporate Finance”, international edition, McGraw-Hill 

 

Grinblatt & Titman (2002), “Financial Markets and Corporate Strategy” 

 

Gilje & Grimen, 1992, “Samhällsvetenskapens förutsättningar”, Daidalos 

 

Norén, ”Mästarnas investeringar”, Norstedts 

 

6.3. Internetadresser 

 

www.morganstanley.com 

http://www.russell.com/us/indexes/us/default.asp 

www.omx.com 

http://www.researchaffiliates.com/strategies/fundamentalIndexation.php 

http://www.indexuniverse.com/JOI/login.php?logged=verify&page_source=joi&id_cont=135 

http://www.affarsvarlden.se/art/132620 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=604842 

http://www.carnegie.se/templates/Iframe.aspx?id=2617 

http://www.msci.com/equity/index2.html 

 

6.4. Datasbaser 

 

JCF Quant 

 

 29

http://www.morganstanley.com/
http://www.omx.com/
http://www.researchaffiliates.com/strategies/fundamentalIndexation.php
http://www.indexuniverse.com/JOI/login.php?logged=verify&page_source=joi&id_cont=135
http://www.affarsvarlden.se/art/132620
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=604842
http://www.carnegie.se/templates/Iframe.aspx?id=2617


Bilaga 1 – Bolagens försäljning per år 
 

Sales 95 Sales 96 Sales 97 Sales 98 Sales 99 Sales 00 Sales 01 Sales 02 Sales 03 Sales 04 Sales 05
AstraZeneca 50817 63246 67522 74852 143226 153600 177471 154792 135875 141692 190608
Volvo AB (Class B) 171511 156060 183625 212940 125020 130070 180615 177080 174768 202171 231191
Abb 194801 176615 169817 182277 217389 216886 254095 147863 135486 132501 178607
Atlas Copco AB (Class B) 24454 25121 30033 33740 36234 46527 51139 47329 44619 48654 52742
Autoliv 10201 21469 24752 29354 39403 42546 33900 37739 38213 40631 49382
Electrolux AB (Class B) 116000 110000 113000 117524 119550 124490 135803 133150 124077 120651 129469
Ericsson (Class B) 98780 124266 167740 184438 215400 273569 231840 145773 117738 131972 151821
Hennes & Mauritz AB 16832 14553 18011 22541 27888 30454 39699 45522 48238 53695 61262
Investor AB (Class B) 34840 19824 18789 20396 37487 15048 8650 1957 1427 10227 0
Holmen Ab (Class B) 22319 20115 21878 22676 20508 15155 16655 16150 15816 15653 16319
Sandvik AB (SE Listing) 29700 28265 34119 42400 39300 43750 48900 48700 48810 54610 63370
Sca Sv Cellulosa (Class B) 65317 55405 58595 61273 64896 67157 82380 88096 85338 89967 96385
Securitas AB 7309 9074 10763 13710 25646 40807 60364 65685 58850 59687 66014
S E Banken (Class C) 15725 16340 15197 20087 17758 31648 29199 27378 27071 28225 34227
Skanska AB 38608 45407 54847 63935 79128 108020 164937 145576 132879 121263 124700
SKF AB (Class B) 36700 33589 36922 37688 36693 39848 43370 42430 41377 44826 49285
Svenska Handelsbanken AB (C 9130 10371 11169 16837 17056 20680 21487 21664 22292 23981 26338
Stora Enso Oyj (Class R (SE)) 32225 38155 42580 99950 91127 115378 125794 116462 110300 111823 123801
Nokia Oyj (SE Listing) 56318 58468 76553 126975 169404 269189 290450 273467 266909 264957 320976
Nordea Bank (Ordinary) 11481 10655 9835 28948 27894 44736 53260 51999 51098 51600 61706
Fabege AB 406 514 715 2210 1337 1362 2076 2282 1994 2169 2778
Foreningsparbanken (Class A) 14787 14770 12791 17505 19236 24003 14877 22872 24453 26474 29460
Assa Abloy AB 3504 5007 6969 8582 10277 14394 22510 25397 24080 25526 27802
Swedish Match AB (Ordinary) 7435 7416 7465 8194 9420 11533 13635 13643 13036 13007 13311
Tele2 Ab (Class B) 1995 2958 4253 5969 8193 12470 25085 31282 36911 43033 49943
Old Mutual Plc (SE Listing) 0 0 0 45848 49854 46651 45107 70691 58844 62527 61114
Teliasonera Ab 0 0 0 49569 52121 54064 57196 80979 81772 81937 87661
Eniro Ab 0 0 2078 2210 2649 3004 4519 4737 4901 4918 4827
Alfa Laval AB 0 0 0 0 0 15012 15830 14595 13909 14986 16330

SUMMA 1071195 1067663 1200018 1552627 1704094 2012050 2250843 2055290 1941081 2023365 2321429  
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Bilaga 2 – Bolagens nettovinst per år 
 

Net Profit 95 Net Profit 96 Net Profit 97 Net Profit 98 Net Profit 99 Net Profit 00 Net Profit 01 Net Profit 02 Net Profit 03 Net Profit 04 Net Profit 05
AstraZeneca 8772 7595 9490 9490 21544 26488 28701 23924 20979 23324 37453
Volvo AB (Class B) 9262 12477 10359 8638 32222 4709 0 1393 298 9397 13052
Abb 4746 3997 3107 7705 13035 12611 0 0 0 0 5850
Atlas Copco AB (Class B) 1823 1938 2208 2283 2247 2924 3067 0 3274 4254 6560
Autoliv 649 1145 1487 1582 2044 1671 406 1366 1875 2117 2329
Electrolux AB (Class B) 2748 1850 352 3975 4175 4457 3870 5095 4778 3196 1763
Ericsson (Class B) 5439 7110 11941 13041 12130 21018 0 0 0 17600 24315
Hennes & Mauritz AB 973 1331 1691 2287 3075 2553 3816 5687 6386 7275 9247
Investor AB (Class B) 4480 5772 4553 2100 10821 13459 7681 1612 748 8147 0
Holmen Ab (Class B) 3671 1979 1434 2504 1814 3972 2186 1959 1451 1211 1256
Sandvik AB (SE Listing) 3727 3114 2725 2095 3620 3681 3688 3436 2788 4453 6021
Sca Sv Cellulosa (Class B) 3464 2117 2759 3379 3602 7148 5587 5693 5075 5164 430
Securitas AB 347 382 446 522 798 864 1183 1486 1242 2528 2713
S E Banken (Class C) 2531 4696 3233 4326 4584 6642 5051 5318 5704 7365 8421
Skanska AB 1729 3911 7505 2782 4281 5944 22 0 2761 2842 3879
SKF AB (Class B) 2026 1692 1558 0 1111 1962 2167 2466 2039 2959 3521
Svenska Handelsbanken AB ( 3654 5090 6007 6026 6663 9092 8290 7282 8116 9860 11365
Stora Enso Oyj (Class R (SE)) 4862 2117 3233 1821 6426 12719 8626 0 1328 6676 0
Nokia Oyj (SE Listing) 5833 4708 9107 16675 22079 35100 32359 31348 32549 28795 33946
Nordea Bank (Ordinary) 4869 5375 6255 5393 9934 15836 14399 8102 13502 18701 21291
Fabege AB 12 36 96 194 361 466 529 971 718 846 2666
Foreningsparbanken (Class A3342 4301 342 4619 4592 6384 5204 4152 6343 9157 11879
Assa Abloy AB 144 248 352 526 687 915 949 1270 9 1502 2608
Swedish Match AB (Ordinary) 1097 1109 1045 726 4656 1153 1228 1429 1558 1828 1777
Tele2 Ab (Class B) 0 248 49 67 3769 0 392 223 2396 3266 2341
Old Mutual Plc (SE Listing) 0 0 0 4404 5290 7233 6497 5812 4804 7967 12334
Teliasonera Ab 0 0 0 4491 4222 10278 1869 0 7671 12964 11698
Eniro Ab 0 0 372 310 433 489 453 0 198 764 917
Alfa Laval AB 0 0 0  0 0 36 120 646 603 885

SUMMA 80200 84338 91705 111961 190215 219768 148256 120143 139236 204761 240515
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Bilaga 3 Bolagens utdelning per år 

 

 
Utdelningar Utdelningar Utdelningar Utdelningar Utdelningar Utdelningar Utdelningar Utdelningar Utdelningar Utdelningar Utdelningar

AstraZeneca 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Volvo AB (Class B) 3043 3909 4745 5418 10557 11953 13846 11386 10006 10357 16494
Abb 1748 1879 2184 2621 3073 3169 3491 3485 3696 5681 7070
Atlas Copco AB (Class B)  751 841 935 4762 5202 0 0 0 0 1504
Autoliv  749 859 898 1081 1180 1230 1217 1660 2002 2808
Electrolux AB (Class B)  278 347 378 348 0 366 377 381 488 838
Ericsson (Class B)  890 988 1100 1283 1464 1688 1862 2137 2162 2319
Hennes & Mauritz AB 1676 2432 3405 3891 3903 4230 3947 0 0 4028 7264
Investor AB (Class B)  455 621 828 1117 1117 1448 4965 4965 6620 7862
Holmen Ab (Class B) 1482 1913 1913 2105 2277 4214 4212 2619 1721 1726 2681
Sandvik AB (SE Listing)  801 890 4007 1123 6885 798 880 3222 861 946
Sca Sv Cellulosa (Class B)  416 448 448 512 2328 2458 2587 2716 2899 3203
Securitas AB 626 1050 1161 1301 1573 1789 1850 2206 2468 2472 2585
S E Banken (Class C)  174 188 250 325 428 540 726 730 1095 1278
Skanska AB  1643 1656 2161 2590 2960 2950 2953 2955 3222 3518
SKF AB (Class B)  1168 946 1349 1799 1520 1240 827 1256 1683 1920
Svenska Handelsbanken AB (  593 593 226 452 578 656 913 1139 1368 1820
Stora Enso Oyj (Class R (SE)) 782 1192 1478 1910 2141 2871 3217 3399 3761 4180 4711
Nokia Oyj (SE Listing) 1018 804 962 1033 2544 3028 3765 3669 3668 3647 3414
Nordea Bank (Ordinary) 1304 1473 3085 5196 7856 11594 11839 12179 12990 13856 15370
Fabege AB  2043 1916 2087 2232 5900 6275 6297 6606 7190 9353
Foreningsparbanken (Class A 0 8 47 166 218 250 281 375 589 721
Assa Abloy AB  1530 1625 2463 2639 2903 3167 2903 3035 3431 3959
Swedish Match AB (Ordinary)   117 178 238 317 389 457 457 951 1189
Tele2 Ab (Class B)    474 539 582 539 579 598 640 707
Old Mutual Plc (SE Listing)   0 0 0 0 0 0 442 738 776
Teliasonera Ab     940 2269 2712 2517 2347 2547 3049
Eniro Ab      0 600 1200 4675 5723 5844
Alfa Laval AB      97 115 123 308 348 348

       223 447 530 570

SUMMA 11678 26142 30977 41304 56069 78800 73587 70831 78761 91035 114118  
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Bilaga 4 – Fundamentalindex utveckling 1996 till 2006 
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Bilaga 5 - Fundamentalindex relativt OMXS 
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Bilaga 6 - Riskmått 
 

 1996-2005 Fundamentalindex OM
5% 

XS
Riskfri ränta medelvärde 5%

 
Årlig Avkast 18% 12 %
Standardavvikelse 32% 31%

 
Sharpkvot 0,40 0,21

 
2001-2005 Fundamentalindex K

5% 
apitalviktat OMXS

Riskfri ränta medelvärde 5% 5%

 
Årlig Avkast 2% 35% -5%
Standardavvikelse 26% 29% 31%
Sharpkvot -0,10 1,05 -0,33
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Biliga 7 – Aktiernas vikter per år 
Bolag 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Nokia Oyj (SE Listing) 8% 6% 9% 12% 12% 15% 17% 19% 18% 14%
AstraZeneca 14% 10% 10% 9% 13% 12% 15% 15% 12% 10%

Volvo AB (Class B) 14% 12% 11% 9% 10% 4% 4% 5% 5% 7
Nordea Bank (Ordinary) 2% 5% 5% 4% 4% 6% 7% 6% 7% 7%

Ericsson (Class B) 10% 10% 13% 11% 9% 10% 5% 2% 2% 7%
Teliasonera Ab 0% 0% 0% 2% 2% 2% 2% 2% 5% 6%

Hennes & Mauritz AB 1% 2% 2% 2% 2% 1% 2% 5% 4% 4%
Stora Enso Oyj (Class R (SE)) 6% 3% 3% 4% 4% 5% 6% 4% 4% 4

Svenska Handelsbanken AB (Class B) 4% 4% 4% 4% 3% 3% 4% 4% 4% 4%
Electrolux AB (Class B) 5% 5% 4% 5% 4% 3% 4% 4% 4% 3%

Old Mutual Plc (SE Listing) 0% 0% 0% 2% 2% 3% 3% 4% 3% 3%
Sca Sv Cellulosa (Class B) 5% 4% 4% 3% 3% 3% 3% 4% 4% 3%

Foreningsparbanken (Class A) 2% 4% 2% 4% 3% 3% 3% 3% 3% 3%
Skanska AB 2% 4% 5% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%

S E Banken (Class C) 2% 4% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%
Sandvik AB (SE Listing) 2% 3% 2% 2% 2% 2% 3% 3% 3% 3%

Atlas Copco AB (Class B) 2% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 1% 2% 2%
Abb 8% 8% 7% 7% 9% 8% 4% 2% 2% 2

Investor AB (Class B) 7% 5% 4% 3% 4% 4% 4% 2% 1% 2%
Securitas AB 0% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 2% 2% 2%

SKF AB (Class B) 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 2% 2% 2%
Tele2 Ab (Class B) 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 1% 1% 2%

Autoliv 1% 1% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1
Assa Abloy AB 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 1% 1% 1%

Holmen Ab (Class B) 2% 2% 2% 4% 1% 4% 1% 1% 2% 1%
Swedish Match AB (Ordinary) 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

Alfa Laval AB 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1%
Fabege AB 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Eniro Ab 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

%

%

%

%
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Bilaga 8 – Ingående bolags bidrag till total avkastning 
 Avkastning Bidrag till totalavkastning

Nokia Oyj (SE Listing) 803% 78%
Ericsson (Class B) 133% 40%
AstraZeneca 207% 37%
Volvo AB (Class B) 216% 26%
Swedish Match AB (Ordinary) 290% 24%
Nordea Bank (Ordinary) 395% 22%
Electrolux AB (Class B) 327% 20%
Holmen Ab (Class B) 209% 18%
Hennes & Mauritz AB 1359% 18%
S E Banken (Class C) 303% 16%
Sca Sv Cellulosa (Class B) 206% 15%
Stora Enso Oyj (Class R (SE)) 41% 13%
Atlas Copco AB (Class B) 429% 13%
Foreningsparbanken (Class A) 324% 12%
Sandvik AB (SE Listing) 218% 12%
Skanska AB 178% 12%
SKF AB (Class B) 282% 10%
Investor AB (Class B) 183% 9%
Assa Abloy AB 858% 8%
Autoliv 85% 6%
Svenska Handelsbanken AB (Cla 343% 4%
Fabege AB 166% 3%
Securitas AB 403% 2%
Alfa Laval AB 76% 1%
Abb -20% 1%
Eniro Ab 24% 0%
Tele2 Ab (Class B) 139% 0%
Teliasonera Ab -51% -2%
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Bilaga 9 – Bolag med starkast utveckling under perioden 
 Avkastning Bidrag till totalavkastning Ingår från

Hennes & Mauritz AB 1359% 18%
Assa Abloy AB 858% 8%
Nokia Oyj (SE Listing) 803% 78%
Atlas Copco AB (Class B) 429% 13%
Securitas AB 403% 2%
Nordea Bank (Ordinary) 395% 22%
Svenska Handelsbanken AB (Class B) 343% 4%
Electrolux AB (Class B) 327% 20%
Foreningsparbanken (Class A) 324% 12%
S E Banken (Class C) 303% 16%
Swedish Match AB (Ordinary) 290% 24%
SKF AB (Class B) 282% 10%
Sandvik AB (SE Listing) 218% 12%
Volvo AB (Class B) 216% 26%
Holmen Ab (Class B) 209% 18%
AstraZeneca 207% 37%
Sca Sv Cellulosa (Class B) 206% 15%
Investor AB (Class B) 183% 9%
Skanska AB 178% 12%
Fabege AB 166% 3%
Tele2 Ab (Class B) 139% 0%
Ericsson (Class B) 133% 40%
Autoliv 85% 6%
Alfa Laval AB 76% 1% 2002
Stora Enso Oyj (Class R (SE)) 41% 13% 1998
Eniro Ab 24% 0% 2001
Abb -20% 1%
Teliasonera Ab -51% -2% 1999
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Bilaga 10 – P/E-tal fundamentalindex 1996-2005 
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