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Den här studien använder sig av eventstudiemetodologi för att undersöka priseffekter som uppstår för 

aktier i samband med inkludering eller exkludering ur indexet OMXS30. Priseffekter som uppstår i 

samband med revideringar i index är teoretiskt svårförklarade fenomen. Syftet med den här studien är att 

undersöka om inkludering eller exkludering ur indexet OMXS30 driver någon abnormal avkastning, samt 

om den abnormala avkastningen innebär en kostnad för indexfonder som skuggar OMXS30. För att 

beräkna abnormal avkastning jämförs aktiernas faktiska avkastning med aktiernas förväntade avkastning 

beräknad med Fama och French Model. Eventfönstret som används sträcker sig mellan intervallet 15 
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Begreppslista 

Revidering av index (indexrevidering) - Revidering av ett index innebär att indexet 

sammansättning förändras.  

 

Indexkostnad – Indexkostnaden är en kostnad som endast drabba indexfonderna. 

Kostnaden bygger på att indexfonderna annonserar sin handel i förväg, och därtill är 

tillräckligt stora för att påverka aktiekursen för en aktie som inkluderas eller exkluderas i 

det skuggade indexet. Detta leder till att indexfonderna köper dyrt och säljer billigt. 

 

Arbitragejägare – Abritragejägare är aktörer på marknaden som jagar möjligheter till 

riskfri vinst. 

 

Skuggande av index – Skuggande av index innebär att en indexfond strävar efter att 

efterlikna indexet som indexfonden följer så mycket som möjligt. 

 

Annonseringsdag (AD) – Annonseringsdagen för revidering av index. 

 

Eventdag (ED) - Dagen då revideringen av index faktiskt genomförs. 
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1.  Inledning 

I det inledande kapitlet diskuteras bakgrunden runt vad som traditionellt betraktas som ett 

bolags värde. Även bakgrund runt den svenska kreditmarknaden diskuteras. Kapitlet går 

vidare till att problematisera priseffekter och värdeförändringar i samband med 

revideringar i index. Vidare diskuteras egenskaper för OMXS30 och skillnader mellan 

OMXS30 och S&P 500, innan kapitlet avslutas med studiens syfte och forskningsfråga. 

  

1.1 Bakgrund 

Traditionellt består ett bolags värde av bolagets framtida förväntade kassaflöde diskonterat 

med bolagets viktade kostnad för kapital (WACC). Bolagets WACC består av den viktade 

kostnaden av lånat och eget kapital. Bolagets lånade kapital bär kostnaden för lånet, det vill 

säga räntan. Bolagets egna kapital bär kostnaden för aktiekapitalägarnas avkastningskrav. 

Kapitalägarnas avkastningskrav härstammar i sin tur från kapitalägarnas investeringsrisk. 

Kapitalägarnas investeringsrisk bygger ursprungligen på bolagets standardavvikelse, som i 

sin tur reflekterar både bolagets osystematiska- och systematiska risk. Genom diversifiering 

kan kapitalägarna helt eliminera sin exponering för osystematisk risk, eftersom den är 

specifik för bolaget. (Berk & Demarzo, 2019)  

  

Eftersom samtliga investerare på marknaden har samma möjlighet att diversifiera bort sina 

investeringars osystematiska risk, erhålls ingen riskpremie för ett bolags osystematiska risk 

(Berk & Demarzo, 2010). Sammantaget leder detta till att ett bolags värde består av 

bolagets förväntade framtida kassaflöde dividerat med tillgångens systematiska risk (Berk 

& Demarzo, 2010). Därmed krävs det att minst en av ovan nämnda variabler förändras för 

att en bolagets värde ska förändras. Den första variabeln, förväntat framtida kassaflöde, 

bygger på analyser kring framtida försäljningssiffror, marginaler och kapitalstruktur bland 

annat (Berk & Demarzo, 2010). Med tanke på att all tillgänglig information kring bolagets 

operativa verksamhet redan har prissatts av marknaden, krävs det ny information om 

bolagets operativa verksamhet för att förändra värdet på bolaget (Malkiel, 1973). 

 

Den andra variabeln som påverkar en tillgångs värde är som tidigare nämnt tillgångens 

systematiska risk. Traditionellt så består bolags systematiska risk av korrelationen med 
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marknadens avkastningsmönster. I det här sammanhanget krävs det att marknaden ändrar 

uppfattning kring bolagets korrelation med marknaden, för att bolagets värde ska förändras, 

om allt annat är lika. (Berk & Demarzo, 2019) 

 

Diskussionen om bolags värde har länge varit närvarande i debatten där aktiv förvaltning 

ställs mot passiv förvaltning. Malkiel (1973) menar att framtida information styr 

tillgångspriser på en effektiv marknad och att kurspriserna därmed är inte är förutsägbara. 

Om en aktiv investerare inte kan förutse framtiden bättre än någon annan, försvinner 

incitamenten att betala dyra avgifter för förvaltningen. En något kontroversiell analogi som 

presenterades av Malkiel (1973) var att en apa som valde portfölj genom att kasta pilar helt 

slumpartat på bolag skulle prestera lika bra som en portfölj sammansatt av en expert. Detta 

är starka argument som talar till förmån för passiv förvaltning, på bekostnad av aktiv 

förvaltning. Dessa argument har i sin tur lett till att passiva sparformer ökat i storlek, både 

i Sverige och på andra håll i världen (Cox, 2019; Ottersgård, 2019). Detta har lett till att 

19% av svenskarnas totala sparande 2019 var i olika indexfonder (Fondbolagens förening, 

2020).  

 

Huvudsyftet med en kapitalmarknad är att distribuera och fördela resurser från någon som 

har till den som behöver (NE, 2020). I Sverige har i princip samtliga individer i arbetsför 

ålder någon form av sparande, antingen via privat sparande eller pensionssparande 

(Fondbolagens förening, 2020). Det ligger därför i det allmänna intresset att Sveriges 

kapitalmarknader ska vara så effektiva som möjligt. I januari 2020 uppgick det svenska 

fondsparandets sammanlagda värde inklusive PPM till 5159 miljarder kronor, vilket 

motsvarar cirka 510 000 kronor per person (Fondbolagens förening, 2020). Det 

amerikanska indexet S&P 500 utgör totalt cirka 80% (S&P 500, 2020) av den amerikanska 

marknaden. OMXS30 som följer de 30 mest omsatta bolagen på Stockholmsbörsen utgör 

cirka 60% (Andersson, 2018) av den svenska marknaden. Eftersom de båda aktieindexen i 

grova drag utgör en förhållandevis stor andel av respektive totala marknad finns det en bra 

plattform för jämförelser.  
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1.2 OMXS30 

OMXS30 är ett marknadsviktat aktieindex som inkluderar stockholmsbörsens 30 mest 

omsatta aktier. Aktieindexet omdefinieras den första handelsdagen i januari respektive juli 

varje år. Därmed kan revideringar endast ske vid två tillfällen under året. Omsättningstalen 

som avgör om en aktie är kvalificerad eller ej genomförs under en period som börjar sju 

månader före ovan nämnda datum. OMXS30 har en inbyggd tröghetsfunktion som syftar 

till att minska antalet omdefinitioner över tid. Tröghetsfunktionen leder förenklat till att en 

aktie måste vara topp 15 eller utanför topp 45 mest omsatta under mätperioden för att 

inkluderas respektive exkluderas i indexet. (Nasdaq, 2020) 

 

1.3 Problematisering  

En i stor utsträckning effektiv marknad krävs för att marknadens tillgångar ska vara korrekt 

prissatta baserat på tillgångarnas systematiska risk (Fama, 1970). En förutsättning för att 

marknaden ska vara effektiv är att tillräcklig analys av kurspåverkande information 

genomförs av marknaden (Fama, 1970). En inkludering eller exkludering i ett index 

förändrar varken tillgångens förväntade framtida kassaflöde eller tillgångens systematiska 

risk, eftersom aktieindex bygger på godtyckligt uppsatta regler. Det som då blir intressant 

är att studier visar att amerikanska bolags värde förändras signifikant vid en inkludering 

eller exkludering i indexet S&P 500 (Kappou, Brooks & Ward 2008; Petajisto, 2010). 

Denna värdeförändring är svårförklarad, och värdeförändringen kan betraktas som en 

anomali. Vad består egentligen värdeförändringen i bolaget av, om varken kassaflöde eller 

systematisk risk förändrats? Den här studien kommer undersöka huruvida samma typ av 

priseffekter kan observeras för bolag som inkluderas eller exkluderas i indexet OMXS30. 

Bolag noterade på indexet OMXS30 står för, likt S&P 500 på den amerikanska marknaden, 

en substantiell andel av den svenska marknaden, vilket därmed skapar förutsättningar för 

intressanta jämförelser (S&P 500, 2020; Andersson, 2018). 

 

Eftersom bolag uppvisar abnormala avkastningmönster baserat på om bolaget ifråga 

inkluderas i index eller ej föreligger risken även här att marknaden prissätter tillgångar fel. 

Om expansionen av indexfonder dessutom adderas i ekvationen så blir möjliga 

konsekvenser än större (Schleifer, 1986). Priseffekter i samband med revideringar av S&P 

500 har ökat i styrka i takt med att mer pengar förvaltas i indexfonder (Schleifer, 1986). 
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Mer pengar i förvaltning innebär högre efterfrågeökning när indexfonderna plockar in nya 

bolag. Indexfonderna köper och säljer vid givna tidpunkter i samband med revidering, och 

från det att revideringen i ett index annonserats, vet marknaden exakt vad som gäller 

eftersom indexfonder i regel handlar med målet att efterlikna skuggat index i så hög 

utsträckning som möjligt (Rudlof, Wolter, & Zimmermann, 1999). Indexfonderna kan 

därför betraktas som mekaniska element på marknaden, där indexfondernas handel är helt 

känd för marknaden från dagen då marknaden får information om kommande 

indexrevidering. Denna mekaniska och förutsägbara handel från indexfonder har kunnat 

påvisas driva kostnader för indexfonder i samband med revideringar av S&P500 (Chen, 

Noronha, CFA, & Singal, 2006; Petajisto, 2008). 

 

1.3.1 Kostnad för indexfonder 

Aktiva fonder kännetecknas av högre förvaltningskostnader än passiva fonder (Malkiel, 

1973). Det finns en kostnad som är relaterad till passiv förvaltning, som inte lika ofta 

omnämns, nämligen indexkostnad (Chen, Noronha, CFA, & Singal, 2006; Petajisto, 2008). 

Eftersom indexfonder skuggar ett index är det viktigt att fondens avkastningsmönster inte 

skiljer allt för mycket mot det skuggade indexets avkastningsmönster, och för att mäta 

skillnaden används måttet tracking-error (Rudlof, et al. 1999). Tracking-error kan vara 

både negativt och positivt men konceptet med indexfonder bygger på att fonderna strävar 

efter en så låg siffra som möjligt, vilket innebär att fondens innehav i stor utsträckning 

överensstämmer med indexets innehåll (Rudlof, et al. 1999). Vid studier på S&P 500 har 

observerade priseffekter i samband med revideringar kunnat påvisas skapa indexkostnader 

för fonder som skuggar indexet (Petajisto, 2008; Chen, et al. 2006). Kostnaden uppstår av 

att marknaden förutser priseffekten som indexfonderna skapar i samband med revidering, 

och därmed reflekteras informationen i aktiekursen före revideringen sker, enligt teorin om 

effektiva marknader (Fama, 1970). Indexfonderna är sedan bundna att handla aktierna även 

efter priseffekten, eftersom indexfonderna strävar efter ett lågt tracking-error (Rudlof, et 

al. 1999). 

 

Indexkostnader bör betraktas som samma typ av kostnad som förvaltningskostnader vid 

aktiv förvaltning, eftersom kostnaden är direkt relaterad till den passiva 

förvaltningsformen. Dessutom saknas det i viss mån incitament för indexfonderna att i 

större utsträckning arbeta för att komma undan indexkostnaden. Detta beror på att det, av 
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indexfonderna, skuggade indexets avkastningsmönster innehåller samma kostnad, och 

indexfonderna behöver därför frångå den replikerade portföljsammansättningen för att 

komma undan kostnaden, vilket i sin tur leder till ett lägre tracking-error (Rudlof, et al. 

1999). Eftersom indexfonder växer som sparform i Sverige finns det anledning att 

undersöka den här typen av indexkostnader för OMXS30 (Fondbolagens förening, 2020; 

Ottersgård, 2019). 

 

1.3.2 Skillnader i indexuppbyggnad 

En särskild kostnad för indexfonder har som tidigare nämnts kunnat observeras för 

indexfonder som skuggar S&P 500 och Russell 2000 (Chen, et al. 2006). S&P 500 är ur 

studiesynvinkel speciellt då indexlistan har stora inslag av subjektivitet, vilket gör det i 

praktiken omöjligt att i förväg veta vilka revideringar som kommer genomföras i framtiden 

(Cox, 2019). Detta leder till att hela marknaden får information vid samma tillfälle, det vill 

säga på AD. Med en given annonseringsdag att utgå ifrån kan priseffekter på berörda aktier 

studeras, för att därigenom kunna beräkna kostnader som drabbar indexfonder som skuggar 

S&P 500. För OMXS30 gäller inte dessa förutsättningar. OMXS30 listar aktier enbart 

baserat på aktiens handelsomsättning (Nasdaq, 2020). Detta gör indexkostnaden avsevärt 

svårare att studera, eftersom det medför förutsägbarhet för marknaden.  

 

Även i fallet OMXS30 finns det annonseringsdagar, men aktörer på marknaden kan i viss 

utsträckning analysera handelsomsättningen för bolag under mätperioden, för att 

därigenom skapa sig en uppfattning om vilka framtida revideringar som potentiellt kan ske. 

När marknaden redan har viss information om potentiella revidering, och dessutom känner 

till att revideringarna kan påverka aktiekursen, så reflekteras informationen i aktiekursen 

redan innan officiell annonsering enligt teorin om effektiva marknader (Fama, 1970). 

Dessutom kan detta leda till att priseffekten på AD vid revidering i S&P 500, istället sker 

under en längre tidsperiod vid revidering av OMXS30, i takt med att marknaden skapar sig 

bättre information om eventuell kommande revidering (Fama, 1970). Det går att observera 

en stor skillnad i hur stor andel av fondförvaltningen som är investerad i indexfonder eller 

aktivt förvaltade fonder, mellan den amerikanska marknaden och den svenska marknaden 

(Ottersgård, 2019). I Sverige stod indexfonderna för 19% av det totala värdet av svenska 

aktiefonder under år 2019 (Fondbolagens förening, 2020). Motsvarande siffra i USA är 

drygt 45% (Cox, 2019).  
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1.3.3 Positionering 

Aktier som inkluderats eller exkluderats ur S&P500 har i studier uppvisat abnormala 

avkastningsmönster både före och efter inkluderingen eller exkluderingen genomförts 

(Kappou, Brooks & Ward 2008; Petajisto, 2010). Att bolags värde förändras av att bolaget 

i fråga inkluderas eller exkluderas i ett index, är en teoretiskt svårförklarad priseffekt, 

eftersom varken bolagets förväntade framtida kassaflöde eller risk har förändrats. Det har 

genomförts relativt lite forskning på priseffekter i samband med indexrevideringar på den 

svenska marknaden. Detta i kombination med att passiv förvaltning i Sverige växer, gör att 

priseffekter vid indexrevidering är intressant att studera på svenska förhållanden 

(Fondbolagens förening, 2020; Ottersgård, 2019). Den här studien undersöker om 

priseffekter i samband med revidering av OMXS30 orsakar en särskild kostnad för 

indexfonder som skuggar OMXS30. Detta är intressant att undersöka med anledning av att 

dolda indexkostnader tydligt kunnat observeras för indexfonder som skuggar S&P500 

(Petajisto, 2008; Chen, et al. 2006). Därmed är det inte ett helt otroligt scenario att samma 

dolda kostnader kan observeras även för indexfonder som skuggar OMXS30. 

1.4 Syfte 

Den här studien syftar till att undersöka om svenska aktier som inkluderas eller exkluderas 

i indexet OMXS30 uppvisar kortsiktig abnormal avkastning. Dessutom undersöks om det 

går att koppla priseffekter relaterade till revideringar av OMXS30 till kostnader för 

indexfonder som skuggar OMXS30. 

  

1.5 Forskningsfråga 

Driver revideringar av OMXS30 abnormal avkastning som kan härledas till särskilda 

kostnader för indexfonder som skuggar OMXS30? 

  

  

  

  

  



 

 7 

2.  Litteraturstudie 

I det här kapitlet läggs den teoretiska grunden för analys av priseffekter i samband med 

revidering av OMXS30. Först diskuteras teorin om effektiva marknader, och sedan 

presenteras förklaringshypoteserna som kommer användas för att analysera resultatet. 

Sedan presenteras tidigare studier från den svenska och amerikanska marknaden. Till sist 

sammanfattas nuvarande forskningsläge, och bidraget den här studien bidrar med 

förtydligas. 

 

2.1 Effektiva marknader 

Famas (1970) teori om effektiva marknader vidhåller att priset på en tillgång alltid 

återspeglar all tillgänglig information, vilket medför att aktiepriset återspeglar alla 

investerares kollektiva analys om bolaget. Fama (1970) klassificerar den effektiva 

marknadshypotesen i tre olika kategorier baserade på vilken information som finns 

tillgänglig, svag-, semi-stark och stark. Informationen som reflekteras i aktiekursen i den 

svaga formen av en effektiv marknad är endast baserad på historisk avkastning. I den semi-

starka formen reflekteras all publik information i aktiekursen. Teorin om effektiva 

marknader ur perspektivet stark form innehåller all information, även insiderinformation. 

Vidare bygger den effektiva marknadshypotesen på tre antaganden. Det första antagandet 

är att det inte förekommer några transaktionskostnader på marknaden. Det andra är att all 

information finns tillgänglig kostnadsfritt för marknadens parter. Det tredje antagandet är 

att samtliga investerare på marknaden är rationella. Med rationella investerare menas att 

investerarna endast bryr sig om förväntad avkastning och standardavvikelse. En marknad 

kan dock betraktas som effektiv även om inte samtliga ovanstående tre antaganden är 

uppfyllda fullt ut (Berk & Demarzo, 2015). Teorin om effektiva marknader ligger till grund 

för valet att undersöka priseffekter i samband med revidering av OMXS30. Detta eftersom 

den svenska aktiemarknaden behöver vara effektiv för att någon abnormal avkastning vid 

olika tillfällen där marknaden får information ska kunna observeras (Fama, 1970). 

 

2.2 Förklaringshypoteser 

Det finns ett antal förklaringshypoteser som gör anspråk på att förklara orsaken till den 

priseffekt som kunnat observeras vid framförallt revideringar i S&P 500. Hypoteserna 



 

 8 

pekar på olika orsaker bakom priseffekter i samband med indexrevideringar, och skiljer sig 

åt huruvida priseffekterna förklaras vara tillfälliga eller permanenta. Hypoteser används i 

den här studien för att förklara priseffekter, eller bristen på priseffekter, vid revideringar i 

OMXS30.  

 

2.2.1 Signalhypotesen 

Enligt signalhypotesen kan en inkludering i ett index potentiellt tillföra ny information till 

marknaden om indexets urvalskriterier innehåller någon form av värdeskapande kriterier 

(Denis, McConnell, Ovtchinnikov & Yu, 2003; Dhillion & Johnson, 1991; Jain, 1987). 

Signaler kring riskreducering är även en aspekt som skulle kunna vara en bidragande orsak 

till en prisuppgång (Dhillion & Johnson, 1991). Biktimirov (2004) argumenterar för att 

indexkommitténs urvalskriterier i S&P 500, som syftar till att hålla nere en överdriven 

omsättning av bolag i indexet, skulle kunna vara en påverkande faktor. Signalhypotesen 

förutsätter att informationen som når marknaden faktiskt är intressant för bolagets värde 

(Denis, et al. 2003; Dhillion & Johnson, 1991; Jain, 1987). Därmed är indexens 

urvalskriterier högintressanta, eftersom kriterierna nödvändigtvis måste vara relaterade till 

någon form av värde- eller riskrelaterat mått för att kunna bidra med ny information till 

marknaden. 

 

2.2.2 Informationskostnadshypotesen 

Informationskostnadshypotesen är i vissa avseenden lik signalhypotesen. Enligt 

informationskostnadshypotesen så ökar medvetenheten om ett bolag på marknaden vid en 

inkludering (Merton, 1987). Merton (1987) gör gällande att om ett bolag inkluderas i ett 

index, så ökar media-och analytikerbevakningen av bolaget, vilket i sin tur ökar 

tillgängligheten och sänker kostnaden för information. Detta för med sig två aspekter. Den 

första aspekten är att informationskostnaden minskar, vilket gör att den totala 

transaktionskostnaden vid eventuell affär minskar (Merton, 1987). Den andra aspekten är 

att osäkerheten runt bolaget minskar, och därmed minskar även bolagets risk (Merton, 

1987). Informationskostnadshypotesen kräver likt signalhypotesen att den nya 

informationen om ett bolag i samband med inkludering faktiskt bidrar med ny och för 

värdet relevant information till marknaden (Merton, 1987). 
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2.2.3 Neråtlutande efterfrågakurvahypotesen 

Schleifer (1986) kunde observera att priseffekten för en aktie i samband med annonsering 

av inkludering i S&P 500 inte kan observeras före 1976. Innan 1976 var indexfonder i USA 

betydligt mer begränsade i omfattning (Schleifer, 1986). Resultatet i hans studie visar att 

priseffekt av inkludering endast kan ske om indexfonderna skapar en tillräckligt stor 

efterfrågachock (Schleifer, 1986). Förändringen i pris förklaras av att perfekta substitut för 

berörd aktie inte existerar och därmed leder ett skift av den neråtlutade efterfrågakurvan till 

en priseffekt för berörd aktie (Schleifer, 1986). För indexfonder existerar inga substitut, 

eftersom fonderna strävar efter att ha ett så lågt tracking-error som möjligt och därmed 

bygger en portfölj så lik det skuggade indexet som möjligt (De Silva, 2019). Därmed 

påverkar indexfonderna själva lutningen på efterfrågakurvan i takt med sin egen tillväxt. 

Senare studier har ytterligare stärkt evidensen för att aktier i viss utsträckning har en 

neråtlutande efterfrågakurva (Kaul, Mehrotra, & Morck, 2002). 

  

2.2.4 Prispresshypotesen 

Precis som hypotesen om neråtlutande efterfrågakurvor bygger prispresshypotesen på att 

informationen om inkludering alternativt exkludering i index inte är permanent 

värdedrivande. Harris och Gruel (1986) driver tesen om att förändringen i marknadsvärde 

vid revidering av S&P 500 endast är temporär. Enligt prispresshypotesen förklaras 

priseffekten vid inkludering i ett index av att arbitragejägare känner till att indexfonderna 

kommer köpa aktier i berört bolag under dagen för revidering, och köper i förtid upp aktier 

(Harris & Gruel, 1986). Arbitragejägarna står sedan för delar av handelslikviditeten under 

dagen då revidering sker, och tar för det en premie (Harris & Gruel, 1986). Premien betalas 

alltså av indexfonder och erhålls av arbitragejägare som på förhand känner till kommande 

revidering (Harris & Gruel, 1986). Efter att handeln relaterad till inkluderingen i indexet är 

genomförd, så återgår priset på aktien till tidigare jämvikt (Harris & Gruel, 1986). För 

exkludering gäller samma förklaring men istället omvänt. Harris och Gruel (1986) hade få 

observationer av slaget exkludering ur S&P500, och kunde därmed inte påvisa någon 

signifikant positiv abnormal avkastning under perioden efter exkludering som ett resultat 

av prisåtergång. Dock så har Lynch och Mendenhall (1997) i sin studie på S&P500 kunnat 

påvisa både negativ prisåtergång efter inkludering och positiv prisåtergång efter 

exkludering, där båda priseffekterna förklaras med prispresshypotesen. 
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2.3 Priseffekter i samband med revidering av OMXS30 och S&P 

500 

Patrik Larsson och Patrik Gislén (2014) studerade förhållanden på OMXS30 och OMXH25 

i uppsatsen “Indexeffekten: En studie gjord på Nasdaq OMXS30 och OMXH25”. 

Även Josef Blomstrand och Tomas Säfstrand (2010) har studerat indexeffekten i “The 

Index Effect: OMXS30 vs Euro STOXX 50”. Det finns likheter mellan studierna där båda 

har jämfört två index och undersökt långa intervall för att sedermera testa för signifikans. 

Blomstrand och Säfstrand (2010) presenterar en tydlig bild av att pris- och 

volymförändringar är närvarande vid indexskiften. Författarna menar även på att det skulle 

vara en bestående prisökning vid inkludering. Larsson och Gislén (2014) kan däremot 

endast påvisa priseffekt vid indexrevidering vid inkludering men ej vid exkludering. 

Hypoteser som författarna i båda fallen använder för att förklara resultaten är 

prispresshypotesen och neråtlutande efterfrågakurvahypotesen. Båda studierna 

genomfördes med förväntad avkastning beräknad med marknadsmodellen.  

      

Petajisto (2011) undersökte prisförändringar i samband med inkludering eller exkludering 

i indexen S&P 500 och Russell 2000 under åren 1990 till 2005. Han fann att det fanns en 

betydande ökning i aktiepris vid inkludering i index. En signifikant minskning i aktiepris 

kunde också observeras vid exkludering ur index. Petajisto (2011) argumenterade för att 

resultaten som observerades kunde till viss del förklaras med hypotesen om neråtlutande 

efterfrågakurvor. Petajisto (2011) betonade även att med anledning av bristande statistisk 

kraft har studien svårt att analysera effekterna över längre tid. Detta ställer frågor kring hur 

bestående effekten som uppmäts är över en längre tidshorisont. Vidare ser Petajisto (2011) 

att fenomenet möjligtvis, men inte nödvändigtvis, kan komma att störas av förändrat 

beteende av vissa aktiva investerare. Det förändrade beteendet kan komma som en respons 

på indexkostnader (Petajisto, 2011) Petajisto (2011) nämner även att eventfönstret kan 

missa tidigare effekter som består av att marknaden förutser en förväntad kursrörelse i en 

viss utsträckning, och därmed påverkar priset innan eventfönstret äger rum.  

 

Kappou, Brooks, & Ward (2008) fann att volym och systematisk avkastning ökade i 

samband med både AD samt eventdagen (ED), i sin studie på S&P 500 mellan åren 1990–

2002. Författarna menar att det var arbitargejägare som drev ökningen i både aktiepris och 
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volym. Arbitragehandlarna köpte under AD för att sedan sälja till passiva indexfonder på 

ED.  Signalhypotesen användes för att förklara hypotesen. 

 

2.4 Indexkostnader 

Summerat går det att konstatera att indexfonderna som skuggar S&P 500 är tillräckligt stora 

för att påverka priset på handlade aktier, och att marknaden känner till att indexfonderna 

strävar efter ett lågt tracking-error (Rudlof, et al. 1999). Detta leder i praktiken till att 

indexfonderna fungerar som en stor och prispåverkande aktör på marknaden, som i förtid 

signalerar sin kommande handel. För indexfonder som skuggar S&P 500 har detta därmed 

inneburit att priset på aktier som inkluderas har stigit redan på AD av kommande 

indexrevidering (Petajisto, 2008). Fonderna köper därmed aktien till en premie som är 

skapad av att marknaden vet att indexfonderna kommer köpa aktien vid en given 

kommande tidpunkt, och omvänt gäller när en aktie exkluderas ur S&P 500 (Petajisto, 

2008).  

  

På indexfondernas motsatta sida finns abritragejägare som försöker nyttja 

arbitragemöjligheten som revideringen av ett index skapar. På en amerikanska marknaden 

uppgår arbitraget till $1-$2,1 miljarder årligen för indexfonder som skuggar S&P 500 eller 

Russell 2000 (Chen et al, 2006). Eftersom indexkostnaden är ett faktum för indexfonder 

som skuggar S&P 500 och Russell 2000 finns det anledning att undersöka om samma 

indexkostnad existerar för indexfonder som skuggar OMXS30.  

 

Tidigare nämnda förklaringshypoteser för indexeffekter, är relevanta även när 

indexkostnader för indexfonder diskuteras. Indexkostnader uppstår som en direkt 

konsekvens av priseffekter vid revideringar av skuggat index. För indexfonder som skuggar 

OMXS30 gäller att innehavet av inkluderade aktier under normala omständigheter varar i 

minst sex månader, eftersom revideringar sker med minst sex månaders mellanrum. 

Därmed spelar det roll om indexeffekterna är bestående eller temporära, eftersom om 

priseffekten är temporär speglas ingen värdeuppgång av inkluderingen i indexfondens 

avkastning. Därför är förklaringshypoteser vid indexeffekter även relevanta vid diskussion 

om indexkostnader. 
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Fördelarna med passiv förvaltning är att konceptet innebär låga transaktionskostnader, låga 

förvaltningskostnader samt viss diversifiering (Malkiel, 1973). Morck och Yang (2001) har 

diskuterat en intressant lösning på indexfonders problem med indexkostnader, som utgår 

från konceptet passiv förvaltning. För att bibehålla fördelarna som konceptet passiv 

förvaltning erbjuder, men samtidigt undkomma indexkostnader, kan fonder välja ut en 

långsiktig och relativt diversifierad portfölj, där tillgångarna valts ut baserat på ren slump 

(Morck & Yang, 2001). 

 

2.5 Över- eller underreaktioner på marknaden 

Eftersom marknaden har en förmåga att över- eller underreagera på ny information, är det 

inte omöjligt att så även kan ske när marknaden får information om kommande revideringar 

i ett index (Daniel, Hirshleifer, & Subbrahmanyam, 1998). Investerar har en förmåga att 

systematiskt överskatta sin egen förmåga att analysera information, och baserat på 

informationen korrekt prissätta en tillgång (Daniel, et al. 1998). Över- och underreaktioner 

på marknaden kan ibland leda till att en akties pris i viss utsträckning återgår dagen eller 

dagarna efter att ny information presenterats till marknaden (Fabozzi, Fung, & Wong, 

2013). Detta är relevant när avkastningsmönster runt både annonseringsdagen av 

kommande revidering av ett index, och runt dagen då indexet revideras ska analyseras 

eftersom över- och underreaktioner i aktiekursen kan påverka resultatet (Fabozzi, et al. 

2013). 

 

2.6 Sammanfattning tidigare forskning 

Sammanfattningsvis är priseffekter relaterade till revideringar av index väl beforskade vid 

framförallt revideringar i S&P 500 (Kappou, et al. 2008; Petajisto, 2010). Att priseffekten 

i samband med revidering av S&P 500 innebär en kostnad för indexfonder som skuggar 

indexet, är väldokumenterat (Chen, et al. 2006; Petajisto, 2008). Två studier om priseffekt 

i samband med indexrevidering på OMXS30 har genomförts, och båda studierna har 

genomfört en eventstudie med förväntad avkastning beräknad med marknadsmodellen 

(Blomstrand & Säfstrand, 2010; Larsson & Gislén, 2014). Den senaste genomfördes 2014 

(Larsson & Gislén, 2014). Den här studien undersöker indexeffekten vid revidering av 

OMXS30 med avkastningsförväntningar beräknade med mestadels Fama French Model, 
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istället för att som tidigare OMXS30 studier använda marknadsmodellen (Blomstrand & 

Säfstrand, 2010; Larsson & Gislén, 2014). Vidare undersöker den här studien kostnader för 

indexfonder som skuggar OMXS30, som drivs av priseffekter relaterade till revideringar i 

OMXS30. 

 

2.7 Hypoteser 

Inkludering eller exkludering i det amerikanska aktieindexet S&P 500 och Russell 2000 

har i tidigare studier visat sig driva abnormal avkastning för de berörda amerikanska 

bolagen (Petajisto, 2010). Bolagen som inkluderats har haft en positiv abnormal avkastning 

och bolagen som exkluderats har haft en negativ abnormal avkastning, både under AD och 

dagen då inkluderingen eller exkluderingen genomfördes (Kappou, et al. 2008; Petajisto, 

2010). Eftersom OMXS30 innehåller de 30 största bolagen i Sverige baserat på 

handelsomsättning, så är framtida revideringar i indexet i viss utsträckning förutsägbara.  

 

Hypoteserna i den här studien sattes upp för att kunna undersöka priseffekter relaterade 

både till dagarna runt indexrevidering, samt under en tidsperiod som sträcker sig mellan 15 

handelsdagar före och 15 handelsdagar efter ED. De 15 dagarna före revidering av indexet 

är intressant för att eventuellt kunna visa på priseffekter relaterade till att marknaden 

förutser revideringen, och de 15 dagarna efter är intressant för att kontrollera om eventuell 

priseffekt är bestående, eller mer temporära. Detta är i synnerhet relevant för att kunna 

analysera och koppla den typ av indexkostnader som kunnat observeras för indexfonder 

som skuggar S&P 500, till priseffekter vid revidering av OMXS30 (Chen, et al. 2006; 

Petajisto, 2008). Hypoteserna är därmed uppsatta för att kunna analysera både effekter på 

dagen då reviderings sker, samt priseffekter före och efter dagen för revidering för att kunna 

analysera priseffekterna ur en indexkostnadssynvinkel.  

 

Hypotes 1–4, 6 och 8 prövas ensidigt eftersom förklaringshypoteserna som används för att 

analysera resultat bygger på att positiv abnormal avkastning kan observeras före eller under 

dagarna vid inkludering i S&P 500, och att signifikant negativ abnormal avkastning kan 

observeras före eller under dagarna för exkludering ur S&P 500 (Merton, 1987; Schleifer, 

1986; Harris & Gruel, 1986; Dhillion & Johnson, 1991). Hypotes fem och sju prövar 

priseffekter efter att inkludering eller exkludering ur OMXS30 har skett. Tidigare studier 
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på S&P500 har kunnat påvisa en negativ priseffekt under perioden efter inkludering och en 

positiv priseffekt under perioden efter exkludering, med prispresshypotesen som förklaring 

(Harris & Gruel, 1986; Lynch & Mendenhall, 1997). För att undersöka om liknande 

priseffekter kan observeras vid revidering av OMXS30 testas även hypotes fem och sju 

ensidigt. 

 

2.7.1 Hypotes 1 

H0 = Inkludering i OMXS30 skapar inte positiv abnormal avkastning på ED. 

H1 = Inkludering i OMXS30 skapar positiv abnormal avkastning på ED. 

  

2.7.2 Hypotes 2 

H0 = Exkludering ur OMXS30 skapar inte negativ abnormal avkastning på ED.  

H1 = Exkludering ur OMXS30 skapar negativ abnormal avkastning på ED. 

  

2.7.3 Hypotes 3 

H0 = Inkludering i OMXS30 skapar inte positiv kumulativ abnormal avkastning under 

perioden T-3 till T+3.  

H1 = Inkludering i OMXS30 skapar positiv kumulativ abnormal avkastning under perioden 

T-3 till T+3. 

 

2.7.4 Hypotes 4 

H0 = Exkludering ur OMXS30 skapar inte negativ kumulativ abnormal avkastning under 

perioden T-3 till T+3.  

H1 = Exkludering ur OMXS30 skapar negativ kumulativ abnormal avkastning under 

perioden T-3 till T+3. 

 

2.7.5 Hypotes 5 

H0 = Inkludering i OMXS30 skapar inte negativ genomsnittlig abnormal avkastning under 

perioden T+1 till T+15. 
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H1 = Inkludering i OMXS30 skapar negativ genomsnittlig abnormal avkastning under 

perioden T+1 till T+15. 

 

2.7.6 Hypotes 6 

H0 = Inkludering i OMXS30 skapar inte positiv genomsnittlig abnormal avkastning under 

perioden T-1 till T-15. 

H1 = Inkludering i OMXS30 skapar positiv genomsnittlig abnormal avkastning under 

perioden T-1 till T-15. 

 

2.7.7 Hypotes 7 

H0 = Exkludering ur OMXS30 skapar inte positiv genomsnittlig abnormal avkastning 

under perioden T+1 till T+15. 

H1 = Exkludering ur OMXS30 skapar positiv genomsnittlig abnormal avkastning under 

perioden T+1 till T+15. 

 

2.7.8 Hypotes 8 

H0 = Exkludering ur OMXS30 skapar inte negativ genomsnittlig abnormal avkastning 

under perioden T-1 till T-15. 

H1 = Exkludering ur OMXS30 skapar negativ genomsnittlig abnormal avkastning under 

perioden T-1 till T-15.  
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3.  Metod 

Det här kapitlet inleds med en diskussion om hur teorin ska användas för att analysera 

resultatet. Därefter diskuteras studiens forskningsmetod samt ansats. Vidare presenteras 

eventstudiemetodiken, som sedan följs av en presentation av studien urval. Sedan 

presenteras studiens val av metod för att beräkna förväntad avkastning, innan oberoende 

och beroende variabler presenteras. Detta följs av datainsamling och studiens olika 

beräkningar. I nästa avsnitt diskuteras urvalets normalfördelningstest samt val av 

signifikanstest. Vidare diskuteras studiens reliabilitet, validitet och trovärdighet. Till sist 

diskuteras kritik mot studiens metodik. 

 

3.1 Teorianvändning   

I den här studien används förklaringshypoteserna som diskuteras i litteraturstudien för att 

analysera och förklara studiens empiriska resultat. Den här studien använder sig av 

eventstudiemetodologi, och undersöker eventfönstret innehåller både priseffekter vid 

dagen för revidering och priseffekter som sker före och efter revidering. Därmed används 

olika förklaringshypoteser för att analysera effekter vid olika dagar under eventfönstret. 

Det empiriska resultat kommer även att ställas i relation till studier på andra index, där 

fokus ligger på jämförelse mellan indexens olika förutsättningar. Famas (1970) teori om 

effektiva marknader används för att analysera var i tidslinjen som priseffekt vid revidering 

av index kan eller bör kunna observeras. Vidare används även marknadens tendenser till 

över- eller underreaktion för att analysera skillnader som kan observeras mellan olika 

studier på olika marknader (Daniel, et al. 1998; Fabozzi, et al. 2013). Priseffekter och 

förklaringar till priseffekter i samband med revideringar av OMXS30, kopplas även till 

kostnader som drabbar indexfonder som skuggar OMXS30. 

 

3.2 Forskningsmetod och forskningsansats 

Eftersom den här studien undersöker samband mellan olika variabler, där beräkningarna är 

replikerbara och i viss mån generaliserbara så bygger studien på en positivistisk syn (Patel 

& Davidsson, 2019). Vidare är metodiken i den här studien kvantitativ. Kvantitativ metodik 

lämpar sig väl när samband mellan variabler ska analyseras, och därför lämpar det sig väl 

även i den här studien, där sambandet mellan bolags värde och huruvida bolagen är föremål 
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för revideringar i OMXS30 analyseras (Denscombe, 2017). Vid studier som bygger på 

kvalitativ metod bygger datan i regel på ord eller bilder (Denscombe, 2017). Kvalitativ 

metod lämpar sig därmed inte i den här studien eftersom den här studien undersöker ett 

kvantitativt samband mellan revideringar av OMXS30 och förändringar i aktiekurs för 

berörda bolag.  

 

Vidare används en deduktiv ansats i den här studien. Den här studien tar avstamp i 

dokumenterade priseffekter vid revidering av index på andra marknader, och undersöker 

sedan priseffekterna vid revidering av OMXS30. För att analysera priseffekterna används 

fyra förklaringshypoteser som tidigare kunnat förklara samma typ av priseffekter på andra 

marknader. Valet att använda deduktiv ansats bygger på att studier på priseffekter vid 

indexrevideringar, samt kostnader relaterade till priseffekterna, redan är dokumenterade på 

andra marknader (Chen, et al. 2006; Petajisto, 2008). Teorier om orsaken till effekterna 

finns reda upprättade, och därmed är det intressant att studera om priseffekterna som kan 

observeras på andra marknader även går att observera på den svenska marknaden, samt om 

förklaringshypoteserna som presenterades i avsnitt 2.2 kan förklara priseffekterna.. En 

induktiv ansats hade därför varit svårt att använda, då den induktiva ansatsen bygger på att 

datan i sig är utgångspunkten, och därefter utvecklas teorin (Patel & Davidsson, 2019). 

 

3.3 Eventstudie 

Som tidigare nämnts säger teorin om effektiva marknader att priserna på en tillgång fullt ut 

alltid återspeglar all tillgänglig information som är relevant för tillgången (Fama, 1970). 

Eftersom all relevant information om ett bolags värde reflekteras i bolagets aktiekurs, så är 

det möjligt att undersöka vilken påverkan ny information till marknaden har på bolagets 

aktiekurs (Fama, 1970). För att undersöka informationens påverkan på aktiekursen lämpar 

sig eventstudiemetodologi väl (MacKinlay, 1997). Binders (1998) menar att 

eventstudiemetodologi har kommit att bli en form av standard för att mäta eventuella 

prisfluktuationer vid olika slags event. Han liknar även en eventstudie med ett verktyg som 

kan användas för att utläsa hur marknaden inkorporerar ny information som publiceras 

(Binders, 1998). Givet teorin om effektiva marknader kommer effekterna av eventet 

omedelbart att återspeglas i aktiekursen (MacKinlay, 1997).  
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Att hitta ett event som är av intresse att studera sker initialt i processen, och även den 

tidsperiod som data ska hämtas in från måste bestämmas (MacKinlay, 1997). Den här 

studien undersöker hur aktiekursen för bolag förändras när bolaget inkluderas eller 

exkludera ur OMXS30. Revideringen sker i två steg där det första steget är att marknaden 

får information om kommande revidering. Det andra steget är att den faktiska revideringen 

genomförs. Den här studien kommer att använda ett eventfönster som sträcker sig från T-

15 till T+15. Dagen då revidering i OMXS30 sker är eventdagen, och är därmed dagen T. 

Valet av fönsterstorlek bygger på två resonemang. Det första resonemanget är att fönstret 

ska innehålla dagen och dagarna omedelbart runt revidering, för att kunna observera 

priseffekten av indexfondernas mekaniska köp samt eventuella över- eller underreaktioner 

(Daniel, et al. 1998; Fabozzi, et al. 2013). Det andra resonemanget bygger på att fönstret 

ska innehålla tillräckligt många dagar för att kunna fånga upp viss prispåverkan av att 

marknaden förutser revideringen, samt för att kunna observera priseffekter som sker i 

efterhand, vilket kan vara ett tecken på prisåtergång från en tidigare högre eller lägre nivå. 

 

3.4 Urval 

Studiens urval innehåller totalt 82 observationer där 40 är inkluderingar och 42 är 

exkluderingar. 33 observationer plockades bort på grund av sammanslagningar, 

namnförändringar, förvärv och avyttringar i enlighet med tidigare forskning (Blomstrand 

& Säfstrand, 2010). Ytterligare en observation från vardera grupp plockades bort på grund 

av ofullständig data. Efter rensning återstod totalt 47 observationer, fördelat på 22 

exkluderingar och 25 inkluderingar (Bilaga 1). Observationer som inträffade mellan 1995–

2009 är hämtade från en sammanställning av Larsson och Gislen (2014). Bolag som har 

varit föremål för revideringar mellan 2010–2019 kontrollerades mot Avanza fonders hel- 

och halvårssummeringar (Avanza, 2020). Det första året som data samlades in från är 1995. 

Inga observationer före 1995 används i studien eftersom information om revideringar i 

OMXS30 före 1995 inte fanns att tillgå.  

 

3.5 Estimeringsfönster  

Estimeringsfönstret som användes var 100 dagar från månadsskiftet före eventfönstret, det 

vill säga från sista november/maj och 100 dagar bakåt. Anledningen till att just 100 dagar 
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användes i estimeringsfönstret är att aktiekurser för vissa observationer inte var komplett 

för längre tidsintervall än så. Enligt MacKinlay (1997) bör en eventstudie som undersöker 

daglig avkastning använda ett estimeringsfönster som innehåller minst 120 dagar. Detta är 

negativt för trovärdigheten i den här studien, men ett avvägande fick göras mellan sämre 

trovärdighet eller färre antal observationer, och eftersom studien redan innehåller relativt 

få antal observationer så föll valet på ett mindre estimeringsfönster. Dessutom menar 

Strong (1992) att ett estimeringsfönster kan innehålla så lite som 60 dagar för att fortfarande 

bygga på relevant data.  

 

 

Figur 1. En överblick över estimeringsfönstret samt eventfönstret  

3.6 Förväntad avkastning 

För att kunna genomföra en eventstudie där faktisk avkastning jämförs med förväntad 

avkastning krävs en modell för att skapa förväntad avkastning. Den kanske mest kända 

modellen i sammanhanget är Capital Asset Pricing model (CAPM). CAPM skapades redan 

1964 av William Sharpe, och har sedan dess använts flitigt både av akademin och av 

marknaden för att prissätta tillgångar (Sharpe,1964). CAPM ligger även som grund för 

regression enligt marknadsmodellen, då beräkningar med marknadsmodellen endast 

bygger på bolagets korrelation med marknadens avkastningsmönster (MacKinley, 1997). 

År 1992 skrev Fama och French sin artikel “Cross-section of expected returns”, där de 

introducerade en alternativ modell för att beräkna en tillgångs förväntade avkastning. 

Modellen heter Fama French Model (FFM), och är till skillnad från CAPM en 

multifaktorsmodell. FFM använder sig av tre olika Beta-värden vilka är marknadsbeta, 

Small minus big Beta (SMB) och High minus low Beta (HML). Fama och French visar med 
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hjälp av sin modell att CAPM missar de två risktyperna SMB och HML. Trefaktormodellen 

har formeln Rf+β(Rm-Rf)+β*SMB+β*HML. (Fama & French, 1992) 

 

Den här studien genomförs på svenska förhållande och ämnar därför försöka hitta den 

modell som bäst fångar upp riskfaktorer som har en påverkan på den svenska marknaden. 

FFM har visat sig vara en bra modell för att fånga upp risk på den svenska marknaden 

(Mohanty, 2019). Både SMB-faktorn och HML-faktorn har visat sig fånga upp risk som 

inte CAPM tar hänsyn till, på den svenska marknaden (Mohanty, 2019). Därmed kommer 

FFM användas som modell för att beräkna förväntad avkastning för bolagen som ingår i 

den här studien. Den här studien har till stor del använt FFM och till de observationer där 

data för FFM inte har varit tillgängligt har marknadsmodellen applicerats. Resultatet kan 

visa annorlunda beroende på vilken modell som används och även hur många variabler som 

tas i beaktning (Shleifer, 1986).  

 

3.6.1 Small minus Big och High minus Low 

Mindre bolag tenderar att ha en högre tillväxttakt och således överprestera större bolag 

(Fama & French, 1993). För att få ett rättvisande resultat menar Banz (1981) att ett bolags 

storlek måste tas i beaktning. Det storleksmått som har konstruerats för att ta hänsyn till 

dessa effekter på marknaden är SMB (Fama & French, 1993). Vidare gäller att bolag vars 

aktier har ett högt pris i förhållande till eget kapital, tenderar att överprestera bolag som har 

ett lågt pris i förhållande till eget kapital (Fama & French, 1993). Ration kallas Book to 

market ratio (Fama & French, 1993). För att kunna nå ett rättvist resultat har Fama och 

French (1993) beräknat en värdefaktor som kallas HML. HML bygger på en konstruerad 

portfölj som har en kort position i tillväxtaktier och lång position i värdeaktier (Fama & 

French, 1993).  

 

3.7 Oberoende och beroende variabler 

Studiens oberoende variabel är den observerade aktiens inkludering eller exkludering i 

aktieindexet OMXS30. Studiens beroende variabel är aktiens abnormala avkastning under 

eventfönsterna. Studien undersöker om abnormal avkastning kan observeras under 

eventfönstret och om den abnormala avkastningen beror på förändringar i variabeln 
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inkludering eller exkludering i OMXS30. Med andra ord huruvida variabeln inkludering 

eller exkludering ur OMXS30 påverkar variabeln abnormal avkastning för en aktie. 

  

3.8 Datainsamling 

I studiens beräkningar används slutkursdata, med anledning av att den är mest lättillgänglig. 

Data som behövdes för att genomföra studien är slutkursdata för berörda bolag, slutkursdata 

för OMXS30 samt FFM-faktorer. Bolagens historiska slutkursdata inhämtades från Nasdaq 

OMX Nordic, Börsdata och Swedish House of Finance. Historiska slutkurser för OMXS30 

inhämtades från Nasdaq OMX Nordic. Från Swedish House of Finance hämtades svenska 

faktorer för FFM. Vidare hämtades relevanta artiklar från Högskolan Kristianstads databas 

Summon samt Google Scholar.  

 

3.9 Beräkningar 

Abnormal avkastning beräknas för att undersöka om en revidering av OMXS30 skapar 

marknadsreaktioner utöver det förväntade för berörda aktier (MacKinlay, 1997). 

Marknadens avkastning är dock nedbruten i tre olika variabler i FFM (Fama & French, 

1993). I fallet FFM genomfördes regressionen mellan historisk avkastning för tillgången 

och de tre variablerna, vilka är marknadsbeta, Small minus big Beta (SMB) och High minus 

low Beta (HML). Vid regression med marknadsmodellen kördes en regression mellan 

respektive bolags avkastning och marknadens avkastning (MacKinlay, 1997). 

 

3.9.1 Faktisk avkastning 

Faktisk avkastning har beräknats i enlighet med formeln innan, både för tillgången samt 

marknaden. Mellan 1999–2016 användes dock redan skattade värden för FFM (Swedish 

school of Finance, 2020).  

 

Formel 1. 

𝑅𝑖, 𝑡 =
(𝑖𝑡 − (𝑖𝑡 + 1))

𝑖𝑡 − 1
 

 

𝑖𝑡 är aktiekursen vid tidpunkten t (Mt i fallet för marknaden) 
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𝑖𝑡−1 är aktiekursen vid tidpunkten 𝑡−1 (M𝑡−1 i fallet för marknaden)  

 

3.9.2 Förväntad avkastning FFM 

För att kunna jämföra faktisk avkastning behöver förväntad avkastning beräknas. För att 

kunna beräkna förväntad avkastning beräknad med FFM genomförs en multipelregression 

(Körner & Wahlgren, 2018). Regressionsanalysen genomfördes i SPSS.  Formeln för 

beräknad avkastning ser ut enligt formel 2. 

 

Formel 2 

𝑅𝑖, 𝑡 = 𝛼𝑖 + β1𝑅𝑚,𝑡 + β2SMB + β3HML + e 

 

Ri,t är den förväntade avkastningen på tillgången 

𝛼𝑖 är osystematisk risk för tillgång i  

β1 är systematisk marknadsrisk 

𝑅𝑚,𝑡 är marknadenspremien 

β2 är systematisk risk för small minus big 

SMB är den förväntade differensen mellan stora och små bolag 

β3 är systematisk risk för high minus low 

HML är den förväntade differensen i avkastning mellan värdeaktier och tillväxtaktier 

e är en felvariabel som i det här fallet antas vara 0   

 

3.9.3 Förväntad avkastning marknadsmodellen 

I enlighet med föregående avsnitt beräknas här förväntad avkastning med de skillnader att 

här beräknas förväntad avkastning enligt marknadsmodellen, och därför genomförs en 

enkel regression. (MacKinlay, 1997)  

 

Formel 3 

𝑅𝑖, 𝑡 = 𝛼𝑖 + βi𝑅𝑚,𝑡 + e  

 

Ri,t är den förväntade avkastningen på tillgången  

𝛼𝑖 är osystematisk risk för tillgång i 

βi  är systematisk risk för tillgång i 
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𝑅𝑚,𝑡 är systematisk risk 

e är en felvariabel som i det här fallet antas vara 0 

 

3.9.4 Abnormal avkastning AR 

Differensen mellan faktisk avkastning och förväntad avkastning är den abnormala 

avkastningen (MacKinlay, 1997). Abnormal avkastning beräknad med marknadsmodellen 

beräknas i enlighet med modellen i formel 4. 

 

Formel 4. 

𝐴𝑅𝑖, 𝑡 = 𝑅𝑖,𝑡 − (𝛼𝑖 + 𝛽𝑖𝑅𝑚,𝑡) 

 

𝐴𝑅𝑖,𝑡 är abnormal avkastning för tillgång i vid tidpunkten t 

𝑅𝑖,𝑡 är faktisk avkastning för tillgång i vid tidpunkten t 

𝛼𝑖 är osystematisk risk för tillgång i 

𝛽𝑖 är systematisk risk för tillgång i 

𝑅𝑚,𝑡 är den systimatiskrisk 

 

3.9.5 Kumulativ abnormal avkastning CAR 

Den sammanlagda abnormala avkastningen under en period kan beskrivas som kumulativ 

abnormal avkastning. Kumulativ abnormal avkastning beräknas i enlighet med formel 5. 

 

Formel 5. 

𝐶𝐴𝑅𝑖(𝑡1, 𝑡2) =  ∑ 𝐴𝑅𝑖, 𝑡

𝑇

𝑡=1

 

 

CAR är sammanlagd abnormal avkastningen för tillgång i under perioden t 

𝐴𝑅𝑖,𝑡 är abnormal avkastning för tillgång i under period t 
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3.9.6 Genomsnittlig abnormal avkastning AAR 

Genomsnittlig abnormal avkastning beräknas i enlighet med formel 6, och visar på 

genomsnittlig abnormal avkastning under en period. 

 

Formel 6. 

𝐴𝐴𝑅𝑖, 𝑡 =  
1

𝑛
∑ 𝐴𝑅𝑖, 𝑡

𝑇

𝑡=1

 

 

𝐴𝐴𝑅𝑖,𝑡 är genomsnittlig abnormal avkastning för tillgång i under perioden t 

𝐴𝑅𝑖,𝑡 är abnormal avkastning för tillgång i under perioden t 

 

3.9.7 Genomsnittlig kumulativ abnormal avkastning CAAR 

Genomsnittlig kumulativ abnormal avkastning beräknas i enlighet med formel 7. CAAR 

visar ett genomsnitt av den sammanlagda abnormala avkastningen. 

 

Formel 7. 

𝐶𝐴𝐴𝑅𝑖, 𝑡 =  
1

𝑛
∑ 𝐶𝐴𝑅𝑖, 𝑡

𝑇

𝑡=1

 

 

𝐶𝐴𝐴𝑅𝑖,𝑡 är genomsnittlig kumulativ abnormal avkastning för tillgång i under perioden t 

𝐶𝐴𝑅𝑖,𝑡 är sammanlagda abnormala avkastningen för tillgång i under perioden t  

 

3.10 Normalfördelning och signifikanstest 

Den här studien innehåller totalt 47 observationer, fördelat på 25 inkluderingar och 22 

exkluderingar. Eftersom antalet observationer därmed är relativt litet, så kontrollerades i 

vilken utsträckning urvalet är normalfördelat, för därefter välja lämplig metod för 

signifikanstest. För att kontrollera om urvalet kan betraktas som normalfördelat 

genomfördes ett Kolmogorov-Smirnov test (Pallant, 2016). Testerna genomfördes med 5% 

konfidensnivå, och med nollhypotesen att urvalet inte är normalfördelat. Mothypotesen är 

därmed att urvalet är normalfördelat. I tabell 1 visas resultaten av testet. Antalet 

observationer där nollhypotesen förkastas uppgår till 13 och antalet observationer där 
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nollhypotesen accepteras uppgår till 5. Eftersom endast ett fåtal observationer inte kan 

betraktas som normalfördelade så valdes t-test ut som metod för att signifikanstesta den 

genomsnittliga abnormala avkastningens avvikelse från noll. Konfidensnivån som används 

i den här studien är 5%. Valet att testa på 5%-nivån bygger på att den här konfidensnivån 

använts vid tidigare studier på priseffekter vid indexrevideringar (Petajisto, 2011). För att 

beräkna antalet enskilt signifikanta observationer per dag i eventfönstret så divideras den 

abnormala avkastningen med respektive regressions standardfel. Värdet jämförs därefter 

med Z - värdet vid 5%-nivå. 

 

Tabell 1. 

P-värde för inkluderade bolag samt exkludering bolag vid olika tidpunkter. 

TIDPUNKT P-VÄRDE 

INKLUDERING 

P-VÄRDE 

EXKLUDERING 

T+3 0,000 0,200 

T+2 0,200 0,200 

T+1 0,006 0,108 

T 0,058 0,109 

T-1 0,200 0,134 

T-2 0,112 0,143 

T-3 0,006 0,000 

T-1 TILL T-15 0,019 0,200 

T+1 TILL T+15 0,171 0,200 

 

3.11 Reliabilitet och validitet 

Kvantitativ forskning handlar till stor del om hur pass tillförlitliga och noggranna mätningar 

som kan genomföras (Bryman & Bell, 2013). Reliabilitet och validitet är två begrepp som 

bygger på detta. Reliabilitet eller tillförlitlighet syftar på om resultatet blir detsamma om 

undersökningen genomförs på nytt, eller påverkas resultatet av tillfälliga alternativt 

slumpmässiga variabler (Bryman & bell, 2013). Validitet som Bryman och Bell (2013) 

framhåller som det viktigaste forskningskriteriet, handlar om en bedömning av att de 

slutsatser som är tagna i en undersökning hänger ihop eller inte. Resultatet av den här 

eventstudien bygger på historisk avkastningsdata för berörda bolag. Den data som samlats 

in är därmed helt replikerbar och begreppet reliabilitet får anses vara uppfyllt. Den här 

studien bygger sitt resonemang på osäker information om tidpunkter då marknaden 

förväntas ha viss information. Dessa tidpunkter är inte givna, och valet av dagar att 
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inkludera i eventfönster var i stor utsträckning godtyckliga. Detta påverkar studiens 

validitet negativt, och gör det svårt att dra konkreta slutsatser av resultatet. 

  

3.12 Metodkritik 

En begränsning i studiens utförande var att svensk data för FFM endast fanns tillgänglig 

från första december 1998 till andra januari 2017. På grund av tidsskäl saknades det 

möjlighet att själv beräkna resterande år.  I och med att den här studien undersöker 

indexeffekter mellan åren 1995–2019 så har FFM använts för de flesta observationerna, 

men resterande observationer har beräknats med marknadsmodellen. Detta leder till att de 

olika beräkningsmodellerna påverkar kvaliteten på observationerna negativt, och därmed 

påverkas även studiens trovärdighet negativt. 

  

Det har även saknats tid för att kontrollera i vilken utsträckning andra faktorer kan ha 

påverkat resultatet. Exempelvis sker revideringar för första halvåret, på första handelsdagen 

i januari. I januari kan även information om bokslut och rapporter i hög utsträckning släppas 

till marknaden, vilket kan störa resultatet i den här studien. Detta spelar i synnerhet roll när 

antalet observationer är så få som i den här studien. Eventfönstret innehåller totalt 31 

handelsdagar, för att kunna fånga upp effekter som undersöks i studien. Även detta är 

problematiskt då ingen rensning av bakomliggande faktorer skett. Det kan finnas andra 

systematiska faktorer som påverkar resultatet som den här studien inte tar hänsyn till. Även 

detta påverkar den här studiens trovärdighet negativt. 
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4. Empiriskt resultat 

I följande kapitel presenteras det empiriska resultatet. Till att börja med presenteras det 

övergripande resultatet av beräkningar gjorda för observationer vid inkluderingar. I nästa 

del presenteras det övergripande resultatet av beräkningar gjorda för observationer vid 

exkluderingar. Till sist presenteras prövningar av hypoteserna som sedan tidigare satts upp. 

 

4.1 Inkluderingar i OMXS30 

Av totalt 47 observationer var 25 inkluderingar i OMXS30. I tabell 2 kan antalet 

signifikanta observationer vid inkludering i OMXS30 överblickas. Figuren visar antal 

bolag som under dagen beräknats ha signifikant abnormal avkastning. Under eventfönstret 

beräknades två bolag ha signifikant positiv abnormal avkastning under ED. Ett bolag har 

beräknats ha signifikant negativ abnormal avkastning under ED. Vid dagen T+3 har ett 

bolag beräknats ha signifikant positiv abnormal avkastning och fyra bolag har beräknats ha 

signifikant negativ abnormal avkastning. Under T+2 har ett bolag beräknats ha signifikant 

positiv abnormal avkastning och ett bolag har beräknats ha signifikant negativ abnormal 

avkastning.  

 

Under T+1 har inget bolag signifikant positiv abnormal avkastning, däremot har signifikant 

negativ abnormal avkastning beräknats för ett bolag under T+1. Under T-1 har åtta bolag 

beräknats ha signifikant positiv abnormal avkastning, och fyra bolag har beräknats ha 

signifikant negativ abnormal avkastning. Ett bolag har beräknats ha signifikant positiv 

abnormal avkastning under T-2, och två bolag har beräknats ha signifikant negativ 

abnormal avkastning under T-2. I tabell 2 presenteras även resultat av t-test genomförda 

för att kontrollera om bolagens genomsnittliga abnormala avkastning signifikant avviker 

från noll. Endast under T+3 är bolagens genomsnittliga abnormala avkastning signifikant 

skild från noll, med ett P-värde på 0,038. Det beräknade resultatet för T+3 ska dock tolkas 

med försiktighet, eftersom den abnormala avkastningsdatan för den dagen inte är 

normalfördelad, och därmed är datan påverkad av extremvärden. Eftersom urvalet 

innehåller relativt få observationer är datan i viss utsträckning mer känslig, när materialet 

inte är normalfördelat, än om studien haft fler observationer (Körner & Wahlgren, 2018). 

 

 Tabell 2. 
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Inkludering, antal sig. bolag vid varje tidpunkt, samt genomsnittlig AR och P-värde för 

samtliga bolag. 

INKLUDERING ANTAL ANTAL 

POS. SIG. 

ANTAL SIG. GENOMSNITTLIG 

AR 

P-VÄRDE 

T+3 25 1 5 -1,84% 0,038 

T+2 25 1 2 -0,33% 0,200 

T+1 25 0 1 -0,42% 0,210 

T 25 2 3 0,06% 0,440 

T-1 25 9 12 0,96% 0,134 

T-2 25 1 3 -0,46% 0,182 

T-3 25 1 3 0,51% 0,123 

 

 

Samtliga 25 bolags genomsnittliga kumulativa abnormala avkastning redovisas i figur 2. 

Det som går att utläsa är att bolagens genomsnittliga kumulativa avkastning är positiv vid 

tidpunkten T-3. En positiv trend kan sedan observeras från T-2 till T, där bolagens 

genomsnittliga kumulativa abnormala avkastning ökar. Från T till T+3 är trenden istället 

negativ. Den genomsnittliga kumulativa abnormala avkastningen för perioden T-3 till T+3 

är -1,53%.      

 

 

Figur 2. Överblick över genomsnittlig kumulativ abnormal avkastning för samtliga bolag 

som har inkluderats. 
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4.2 Exkluderingar ur OMXS30 

22 observationer utav 47 var gällande exkludering ur OMXS30. Under ED beräknades fyra 

bolag ha signifikant positiva abnormal avkastning, och tre bolag beräknades ha signifikant 

negativ abnormal avkastning. Under T+3 beräknades ett bolag ha signifikant positiv 

abnormal avkastning och ett bolag beräknades ha signifikant negativ abnormal avkastning. 

Under T+2 beräknades ett identiskt resultat som under T+3. Under T+1 beräknades två 

bolag ha signifikant positiv abnormal avkastning och ett bolag beräknades ha signifikant 

negativ abnormal avkastning. Resultatet för T-1 och T-2 är identiskt. Båda dagarna 

innehåller vars två bolag med signifikant positiv abnormal avkastning, och vars två bolag 

med signifikant negativ abnormal avkastning. Under dagen T-3 har inget bolag beräknats 

ha signifikant abnormal avkastning. I tabell 3 presenteras även resultat av t-test genomförda 

för att kontrollera om bolagens genomsnittliga abnormala avkastning signifikant avviker 

från noll. Endast under T-3 är bolagens genomsnittliga abnormala avkastning signifikant 

skild från noll, med ett P-värde på 0,050. Även här ska det beräknade resultatet för T-3 

tolkas med försiktighet, eftersom den abnormala avkastningsdatan för den dagen inte är 

normalfördelad, och därmed är datan påverkad av extremvärden. 

 

Tabell 3. 

Exkludering, antal sig. bolag vid varje tidpunkt, samt genomsnittlig AR och P-värde för 

samtliga bolag. 

 

EXKLUDERING ANTAL ANTAL NEG. 

SIG. 

ANTAL 

SIG. 

GENOMSNITTLIG 

AR 

P-

VÄRDE 

T+3 22 1 2 -0,26% 0,300 

T+2 22 1 2 0,84% 0,051 

T+1 22 1 3 -0,16% 0,395 

T 22 3 7 0,68% 0,227 

T-1 22 2 4 -0,58% 0,215 

T-2 22 2 4 -0,21% 0,339 

T-3 22 0 0 -1,31% 0,050 

 

  

Figur 3 visar genomsnittlig kumulativ abnormal avkastning för samtliga 22 exkluderingar. 

Diagrammet visar att genomsnittlig kumulativ abnormal avkastning stiger från T-3 till T+3. 
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Mellan T-3 till T-1 är trenden negativ. Periodens genomsnittliga abnormala avkastning 

beräknades till -1%. 

 

 

Figur 3. Överblick över genomsnittlig kumulativ abnormal avkastning för samtliga bolag 

som har exkluderats. 

   

4.3 Hypotesprövning 

Hypotesprövning är en metod vars innebörd är att med hjälp av slumpmässiga urval 

bedöma trovärdigheten i hypoteser angående den valda populationen (Körner och 

Wahlgren, 2018). Studiens åtta hypoteser har prövats på 5%-konfidensnivå. I det här 

avsnittet presenteras resultatet av hypotesprövning av hypotes 1–8.  

 

4.3.1 Hypotesprövning 1 

H0 = Inkludering i OMXS30 skapar inte positiv abnormal avkastning under ED. 

H1 = Inkludering i OMXS30 skapar positiv abnormal avkastning under ED. 

  

I genomsnitt har bolag som inkluderats i OMXS30 haft abnormal avkastning på 0,06% 

under ED, vilket ger ett P-värde på 0,440. Under endast två av totalt 25 ED kan signifikant 

positiv abnormal avkastning observeras. Sammantaget ger detta resultat inget stöd för att 

inkludering i OMXS30 skapar positiv abnormal avkastning under ED. Nollhypotesen 

accepteras eftersom vi inte kan påvisa någon signifikant abnormal avkastning under ED. 
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Tabell 4. 

Summering av väsentliga värden för eventdagen vid inkludering i OMXS30. 

 

INKLUDERING ANTAL ANTAL 

POS. SIG. 

ANTAL 

SIG. 

GENOMSNITTLIG 

AR 

P-VÄRDE 

T 25 2 3 0,06% 0,440 

  

4.3.2 Hypotesprövning 2 

H0 = Exkludering ur OMXS30 skapar inte negativ abnormal avkastning på ED. 

H1 = Exkludering ur OMXS30 skapar negativ abnormal avkastning på ED. 

  

I genomsnitt har bolag som exkluderats ur OMXS30 haft abnormal avkastning på 0,68% 

under ED, vilket ger ett P-värde på 0,227. Under endast tre av totalt 22 ED kan signifikant 

negativ abnormal avkastning observeras. På fyra av 22 ED har dessutom signifikant positiv 

abnormal avkastning kunnat observeras. Sammantaget ger detta resultat inget stöd för att 

exkludering ur OMXS30 skapar negativ abnormal avkastning under ED. Nollhypotesen 

accepteras eftersom vi inte kan påvisa någon signifikant abnormal avkastning under ED. 

 

Tabell 5. 

Summering av väsentliga värden för eventdagen vid exkludering i OMXS30. 

 

EXKLUDERING ANTAL ANTAL 

NEG. SIG. 

ANTAL 

SIG. 

GENOMSNITTLIG 

AR 

P-VÄRDE 

T 22 3 7 0,68% 0,227 

 

 

4.3.3 Hypotesprövning 3 

H0 = Inkludering i OMXS30 skapar inte positiv kumulativ abnormal avkastning under 

perioden T-3 till T+3. 

H1 = Inkludering i OMXS30 skapar positiv kumulativ abnormal avkastning under perioden 

T-3 till T+3. 
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I genomsnitt har bolag som inkluderats i OMXS30 haft en genomsnittlig kumulativ 

abnormal avkastning under perioden T-3 till T+3 på -1,53%. Eftersom siffran är negativ, 

går det definitivt inte att observera någon signifikant positiv abnormal avkastning för 

perioden. Därmed accepteras nollhypotesen, och vi kan inte påvisa någon positiv abnormal 

avkastning för perioden T-3 till T+3.  

  

Tabell 6. 

Genomsnittlig kumulativ abnormal avkastning för samtliga bolag vid inkludering i 

OMXS30. Även p-värdet för perioden presenteras.  

 ANTAL GENOMSNITTLIG 

CAR 

P-VÄRDE 

CAR 25 -1,53% 0,173 

 

 

4.3.4 Hypotesprövning 4 

H0 = Exkludering ur OMXS30 skapar inte negativ kumulativ abnormal avkastning under 

perioden T-3 till T+3. 

H1 = Exkludering ur OMXS30 skapar negativ kumulativ abnormal avkastning under 

perioden T-3 till T+3. 

 

I genomsnitt har bolag som exkluderats ur OMXS30 haft en total genomsnittlig kumulativ 

abnormal avkastning under perioden T-3 till T+3 på -1%. Det är inte ett tillräckligt skilt 

medelvärde från 0% för att betraktas som signifikant, eftersom P-värdet uppgår till 0,256. 

Därmed accepteras nollhypotesen, och vi kan inte påvisa någon negativ abnormal 

avkastning för perioden T-3 till T+3.  

 

Tabell 7. 

Genomsnittlig kumulativ abnormal avkastning för samtliga bolag vid exkludering i 

OMXS30. Även p-värdet för perioden presenteras.  

 ANTAL GENOMSNITTLIG 

CAR 

P-VÄRDE 

CAR 22 -1,00% 0,256 
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4.3.5 Hypotesprövning 5 

H0 = Inkludering i OMXS30 skapar inte negativ genomsnittlig abnormal avkastning under 

perioden T+1 till T+15. 

H1 = Inkludering i OMXS30 skapar negativ genomsnittlig abnormal avkastning under 

perioden T+1 till T+15. 

  

I genomsnitt har bolagen som inkluderats i OMXS30 under perioden T+1 till T+15 haft en 

abnormal avkastning på -0,53%. Det är tillräckligt skiljt från 0 för att betraktas som 

signifikant, och t-tester ger ett P-värde på 0,001. Därmed förkastas nollhypotesen, och vi 

kan påvisa en signifikant negativ abnormal avkastning för månaden efter inkludering.     

 

Tabell 8. 

Genomsnittlig abnormal avkastning för samtliga bolag vid inkludering i OMXS30 för 

tidsperioden T+1 till T+15. Även p-värdet för perioden presenteras.  

PERIOD  ANTAL GENOMSNITTLIG 

AR 

P-VÄRDE 

T+1 TILL T+15 25 -0,53% 0,001 

 

4.3.6 Hypotesprövning 6 

H0 = Inkludering i OMXS30 skapar inte positiv genomsnittlig abnormal avkastning under 

perioden T-1 till T-15. 

H1 = Inkludering i OMXS30 skapar positiv genomsnittlig abnormal avkastning under 

perioden T-1 till T-15. 

 

I genomsnitt har bolagen som inkluderats i OMXS30 under perioden T-1 till T-15 en 

abnormal avkastning på -0,28%. Det är inte tillräckligt skiljt från 0 för att betraktas som 

signifikant. Vid t-test beräknades ett P-värde på 0,197. Därmed accepteras nollhypotesen, 

och vi kan inte påvisa någon positiv abnormal avkastning för månaden före inkludering. 

 

Tabell 9. 
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Genomsnittlig abnormal avkastning för samtliga bolag vid inkludering i OMXS30 för 

tidsperioden T-15 till T-1. Även p-värdet för perioden presenteras.  

PERIOD  ANTAL GENOMSNITTLIG 

AR 

P-VÄRDE 

T-15 TILL T-1 25 -0,28% 0,197 

 

4.3.7 Hypotesprövning 7 

H0 = Exkludering ur OMXS30 skapar inte positiv genomsnittlig abnormal avkastning 

under perioden T+1 till T+15. 

H1 = Exkludering ur OMXS30 skapar positiv genomsnittlig abnormal avkastning under 

perioden T+1 till T+15. 

 

I genomsnitt har bolagen som exkluderats ur OMXS30 under perioden T+1 till T+15 en 

abnormal avkastning på -0,06%, och beräknas ha ett P-värde på 0,323. Därmed är inte 

genomsnittlig abnormal avkastning tillräckligt skilt från 0 för att betraktas som signifikant. 

Därmed accepteras nollhypotesen, och vi kan inte påvisa någon positiv abnormal 

avkastning för månaden efter inkludering. 

 

Tabell 10. 

Genomsnittlig abnormal avkastning för samtliga bolag vid exkludering i OMXS30 för 

tidsperioden T+1 till T+15. Även p-värdet för perioden presenteras.  

PERIOD ANTAL GENOMSNITTLIG 

AR 

P-VÄRDE 

T+1 TILL T+15 22 -0,06% 0,323 

 

4.3.8 Hypotesprövning 8 

H0 = Exkludering ur OMXS30 skapar inte negativ genomsnittlig abnormal avkastning 

under perioden T-1 till T-15. 

H1 = Exkludering ur OMXS30 skapar negativ genomsnittlig abnormal avkastning under 

perioden T-1 till T-15.  

 



 

 35 

I genomsnitt har bolagen som exkluderats i OMXS30 under perioden T-1 till T-15 en 

abnormal avkastning på -0,28%. Vid t-test har ett P-värde på 0,008 beräknats och bolagens 

genomsnittliga abnormala avkastning är signifikant skild från 0. Därmed förkastas 

nollhypotesen, och vi kan påvisa en signifikant negativ abnormal avkastning för månaden 

efter inkludering.  

 

Tabell 11. 

Genomsnittlig abnormal avkastning för samtliga bolag vid exkludering i OMXS30 för 

tidsperioden T-15 till T-1. Även p-värdet för perioden presenteras.  

PERIOD ANTAL GENOMSNITTLIG 

AR 

P-VÄRDE 

T-15 TILL T-1 22 -0,28% 0,008 
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5. Analys 

I det här kapitlet analyseras studiens resultat. Teori som lyfts fram i avsnitt 2.2 används för 

att analysera resultatet. I avsnitt 5.1 analyseras resultat relaterat hypotesprövning av 

hypotes 1–4, och i avsnitt 5.2 och 5.2.1 analyseras resultat relaterat till studiens 

hypotesprövning av hypotes 5–8. 

 

5.1 Mekaniska priseffekter vid revideringsdagen  

I genomsnitt har aktierna under dagen då inkluderingen genomförs en positiv abnormal 

avkastning på 0,06%. Under ED vid inkluderingar kan endast två signifikant positiva 

observationer konstateras. Genomsnittlig kumulativ abnormal avkastning för perioden T-3 

till T+3 är -1,53%, vilket inte är tillräckligt för att vara signifikant. Indexfonder strävar i 

regel efter ett så lågt tracking-error som möjligt, vilket gör det troligt att köp av den 

nyinkluderade aktien sker under eller i anslutning till ED (Avanza, personlig 

kommunikation, 14 maj, 2020). Den marginella abnormala avkastningen i samband med 

frånvaron av ett större antal signifikanta observationer, ger stöd för två olika möjliga 

förklaringar. Antingen påverkar indexfondernas köp inte aktiekursen under eventfönstret, 

eller så reflekteras all information om indexfondernas kommande köp redan i aktiekursen 

(Fama, 1970). Den här studien kan inte med säkerhet besvara vilken av förklaringarna som 

gäller, men eftersom priseffekter kunnat observeras vid AD i samband med revidering av 

S&P 500, är det inte helt otroligt att så skulle vara fallet även här (Petajisto, 2011). 

Skillnaden är då att det inte är möjligt att med säkerhet ringa in tidpunkter då marknaden 

fått ny information om kommande revidering i OMXS30, eftersom tidpunkten, som tidigare 

nämnt, i viss utsträckning är beräkningsbar (Nasdaqomxnordic, 2020). 

  

Vid exkluderingar ur OMXS30 är ED endast signifikant negativ i 3 av 22 observationer. 

Värt att notera är att på ED är fyra observationer istället signifikant positiva, vilket definitivt 

visar att inget mönster av negativ effekt kan observeras för ED vid exkludering ur 

OMXS30. Under T-3 vid exkludering kan en genomsnittlig abnormal avkastning på -

1,31%, observeras vilket är tillräckligt för att vara signifikant. Återigen ska siffran tolkas 

med försiktighet, eftersom avkastningsdatan som beräkningen bygger på inte kan betraktas 

som normalfördelad. Siffran är i övrigt svåranalyserad, då inget tyder på att indexfonder i 

större utsträckning säljer av exkluderade aktier under dagen T-3, eftersom det skulle sänka 
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fondernas tracking-error (Rudlof, Wolter, & Zimmermann, 1999). Genomsnittlig 

kumulativ abnormal avkastning vid exkludering ur OMXS30 är under perioden T-3 till T+3 

-1%, vilket inte är tillräckligt för att vara signifikant.  Samma resonemang som vid 

inkluderingar kan användas. Antingen saknas effekt på aktiekursen för exkluderingar ur 

OMXS30, alternativt så reflekteras all information om kommande exkludering i 

aktiekursen redan innan ED (Fama, 1970).   

  

Detta resultat avviker från vad som kunnat observeras för aktier som ingår i revideringar i 

S&P 500, där priseffekt har kunnat observeras under ED (Kappou, Brooks, & Ward, 2008). 

Vid revideringar i S&P 500 får marknaden informationen först på AD (Cox, 2019). Vid 

revideringar i OMXS30 kan marknaden i viss utsträckning förutse kommande revideringar 

eftersom indexsammansättningen bygger på handelsomsättning, som i viss mån är 

beräkningsbar (Nasdaqomxnordic, 2020). Sammantaget leder detta till att marknaden har 

mer tid på sig att diskontera in informationen vid revidering av OMXS30, i jämförelse med 

revidering av S&P 500. Eftersom marknaden har en förmåga att över- eller underreagera 

på ny information, är det inte omöjligt att så är fallet även här (Daniel, Hirshleifer, & 

Subbrahmanyam, 1998). Detta kan användas som argument för att marknaden vid 

revidering av OMXS30 finner en stabilare jämvikt efterhand i takt med att marknaden 

förutspår revideringen. Detsamma kan inte sägas om S&P 500, där hela marknaden får 

information om kommande revidering i ett slag, och inte sällan cirka 7 dagar innan 

revideringen (Cox, 2019). Det hade varit intressant att jämföra volatiliteten under perioden 

mellan AD och ED för aktier föremål för revidering i index med olika tidsintervall mellan 

AD och ED. Möjligtvis hade detta kunnat påvisa att tiden mellan AD och ED är en faktor 

som spelar roll för priseffekter på ED. 

 

Eftersom resultatet i den här studien inte blev vad som förväntades, gjordes ett försök att ta 

reda på information om anledningen till varför signifikant abnormal avkastning kan 

observeras på ED vid revideringar av S&P 500 och Russell 2000, men inte på ED vid 

revideringar av OMXS30 (Petajisto, 2011). Vid revideringar av S&P 500 har signifikant 

abnormal avkastning kunnat observeras för både AD och ED (Petajisto, 2011). Två faktorer 

som spelar roll för kurspriset under ED är huruvida indexfonder genomför hela köpet eller 

försäljningen på ED, eller om fonderna kan sprida ut handeln över tid, och om indexfonder 

handlar direkt från marknaden eller av någon större aktör utanför marknaden. Om 
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indexfondernas handel i stor utsträckning sker någon annan dag än ED, så sprids 

priseffekten som kunnat observeras under ED på S&P 500 och Russell 2000 ut på fler dagar 

(Petajisto, 2011). Samma resonemang gäller för om indexfonder i stor utsträckning handlar 

utanför den ordinarie handeln. För att kunna analysera resultatet med ytterligare 

information som grund ställdes två frågor till en större förvaltare av en indexfond som 

skuggar OMXS30. Den första frågan var om fonden är bunden till att handla på ED, eller 

om fonden kan sprida ut sin handel under en period (Avanza, personlig kommunikation, 14 

maj, 2020). Den andra frågan var om fonden handlade direkt från marknaden, eller från 

större aktör utanför marknaden (Avanza, personlig kommunikation, 14 maj, 2020). 

 

Den första frågan besvarades med att fonden inte är bunden att handla på någon specifik 

dag, men att fonden strävar efter att ha ett så lågt tracking-error som möjligt (Avanza, 

personlig kommunikation, 14 maj, 2020). Den andra frågan besvarades med att fonden 

oftast handlar direkt från marknaden (Avanza, personlig kommunikation, 14 maj, 2020). 

Med beaktning av denna informationen bör eventfönstret under perioden T-3 till T+3 vara 

tillräckligt stort för att fånga upp priseffekter drivna av indexfonden ifråga. Det faktum att 

handeln oftast sker direkt ifrån marknaden gör att det inte finns någon anledning att tro att 

tidpunkten för eventuell prispåverkan driven av indexfonden, avviker i större utsträckning 

från ED. Om större köp hade skett utanför marknaden hade information behövt samlas in 

för att peka på vilken dag eventuell priseffekt kunnat uppstå. Naturligtvis representerar inte 

ovan nämnd indexfond alla indexfonder som skuggar OMXS30, men indexfonden är en 

stor aktör på marknaden, och informationen besitter därmed ett värde. Summerat ger den 

här informationen inget stöd för att den priseffekt som kunnat observeras på ED vid 

revidering i S&P 500, istället skulle kunna observeras på andra dagar runt ED, vid 

revidering av OMXS30. 

 

5.2 Kostnad för indexfonder 

Eftersom studier på andra index kunnat påvisa att abritragejägare driver upp priset på aktier 

som inkluderas i index, är det sannolikt att samma kostnad drabbar index som skuggar 

OMXS30 (Petajisto, 2010, Chen, et al. 2006). Studier på Russell 2000 pekar på att 

priseffekten för aktier som är föremål för revideringar av indexet har minskat över tid, trots 

att indexfonderna som skuggar indexet växt (Petajisto, 2010). Som förklaring ges att 
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marknaden i större utsträckning förutser revideringarna, och att det därmed är svårare att 

ringa in när effekten uppstår (Petajisto, 2010). Detta kan ställas i relation till att priseffekter 

i samband med revidering av OMXS30 tidigare ökat i takt med att indexfonderna växer i 

storlek (Schleifer, 1986). Eftersom dessa två effekter är motstridiga, är det svårt att 

konstatera i vilken riktning de båda på effekterna påverkar priseffekter vid revideringar av 

OMXS30. 

 

Resultatmässigt ger den här studien en viss indikation om att indexkostnader drabbar fonder 

som skuggar OMXS30. För exkluderade bolag kan ingen signifikant genomsnittlig 

abnormal avkastning observeras för 15-handelsdagarsperioden efter ED, men för 15-

dagarsperioden före ED är den abnormala avkastningen -0,28%, vilket är tillräckligt för att 

vara signifikant. För inkluderade bolag kan ingen signifikant abnormal avkastning 

observeras för 15-handelsdagarsperioden före ED, men 15-dagarsperioden efter ED 

uppvisar signifikant abnormal avkastning på -0,53%. Dessutom har samtliga dagar under 

perioden T+1 till T+3 negativ abnormal avkastning. Detta resultat analyseras utifrån 

signalhypotesen och informationskostnadshypotesen i avsnitt 5.2.1. Vidare analyseras detta 

resultat utifrån neråtlutande efterfrågakurvahypotesen och prispresshypotesen i avsnitt 

5.2.2. I de båda avsnitten kopplas även den här studiens priseffekter och förklaringar till 

priseffekter till huruvida indexfonderna skapar indexkostnader på egen hand. 

 

5.2.1 Signalhypotesen och informationskostnadshypotesen 

Vid studier på S&P 500 har ibland signalhypotesen använts som förklaring till priseffekter 

i samband med inkludering eller exkludering ur S&P 500 (Jain 1987; Kappou at al. 2008). 

För att relatera dessa studier till den här studiens resultat behöver skillnaderna i indexens 

uppbyggnad poängteras. För att signalhypotesen ska kunna förklara priseffekter i samband 

med revidering av index, krävs det att indexets urvalskriterier innehåller information som 

påverkar bolagets värde (Denis, et al. 2003; Dhillion & Johnson, 1991; Jain, 1987). S&P 

500 ger inte per definition ny information om bolagets värde, men vissa av kriterierna som 

exempelvis lönsamhetskriteriet kan ge en viss kvalitetsstämpel för bolaget (De Silva, 

2019). Detsamma gäller inte för OMXS30, som endast bygger på bolagens storlek mätt i 

handelsomsättning (Nasdaqomxnordic, 2020). Med dessa skillnader i beaktning är det inte 

troligt att revidering av OMXS30 har någon priseffekt på berörd aktie som kan förklaras 

av signalhypotesen, vilket ligger i linje med resultatet i den här studien, eftersom ingen 
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signifikant positiv abnormal avkastning kan observeras under perioden T-15 till T-1, vid 

inkludering i OMXS30. Som tidigare nämnt så kan det naturligtvis finnas en priseffekt som 

uppstår tidigare än den här studiens eventfönster, men om dessa priseffekter finns, så är 

andra förklaringshypoteser mer troliga. 

 

I likhet med signalhypotesen kräver informationskostnadshypotesen att informationen i sig 

ska ha ett värde för marknaden för att vara tillämpbar som förklaring av priseffekt i 

samband med revidering av ett index (Merton, 1987). Återigen kan vi med anledning av 

avsaknad av AD inte kontrollera abnormal avkastning driven av att informationen når 

marknaden, men även borträknat det problemet så finns det ingen anledning att tro att 

informationskostnadshypotesen skulle kunna förklara eventuell priseffekt på AD. För att 

förtydliga, så kan den här studien inte påvisa någon effekt för AD, eftersom AD inte kan 

ringas in. Det betyder inte att inte informationen om kommande revidering har någon 

priseffekt på berörd aktie, utan att eventuell priseffekt kan ske tidigare och utspritt över tid 

i den takt som marknaden bildar sig en uppfattning om eventuell kommande revidering. 

Detta är ingen omöjlighet eftersom indexets sammansättning är beräkningsbar, och 

marknaden kan göra bättre skattningar med tillgång till mer data på bolagens storlek mätt i 

handelsomsättning (Nasdaqomxnordic, 2020). Därmed kan eventuell priseffekt ske gradvis 

och vara svårmätbar. Det är däremot inte sannolikt att denna hypotetiska priseffekt vid 

revidering i OMXS30 kan förklaras av varken signalhypotesen eller 

informationskostnadshypotesen, då inget pekar på att storlek mätt i handelsomsättning 

bidrar med värdefull kurspåverkande information som inte marknaden redan tidigare har 

en uppfattning om. 

 

5.2.2 Analys med neråtlutande efterfrågakurvahypotesen och 

prispresshypotesen 

I den här studien kan ingen signifikant abnormal avkastning observeras för 15-

dagarsperioden efter inkludering men signifikant negativ abnormal avkastning kan 

observeras för 15-dagarsperioden före exkludering. Att 15-handelsdagarsperioden före 

exkludering är signifikant negativ kan potentiellt vara ett resultat av att aktierna som är 

föremål för revideringen har neråtlutande efterfrågakurvor (Schleifer, 1987). Detta beror 

på om indexfondernas handel och innehav i aktierna varit tillräckligt stort för att påverka 

aktiekursen i positiv riktning under perioden då aktien varit inkluderad i OMXS30 
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(Schleifer, 1987). Schleifer (1987) noterade att priseffekter i samband med inkludering i 

S&P 500 endast kunde observeras från tidpunkten då indexfonderna växt till en tillräcklig 

nivå för att kunna påverka efterfrågan på aktierna på allvar.  Eftersom indexfonder som 

skuggar ett index strävar efter att vidhålla ett lågt tracking-error, så saknas helt substitut 

för aktier som ingår i det skuggade indexet (Petajisto, 2011). Detta gäller även för 

indexfonder som skuggar OMXS30, vilket potentiellt leder till att, i OMXS30 inkluderade 

aktiers efterfrågakurvalutning påverkats av att indexfonderna växt i storlek (Schleifer, 

1987). Att konstatera om indexfondernas tillväxt även påverkat värdet på aktier som är 

inkluderade i OMXS30 saknar den här studien möjlighet att genomföra. Den signifikant 

negativa abnormala avkastning för 15-dagarsperioden antyder dock att hypotesen om 

neråtlutande efterfrågakurvor delvis kan förklara aktiekursbeteende för aktier som är 

föremål för revideringar i OMXS30, under förutsättning att priseffekten är en prisåtergång 

från en tidigare permanent högre nivå, orsakad av att aktien varit inkluderad i OMXS30 

(Schleifer, 1987) 

 

Det ska dock tilläggas att den signifikant negativa abnormala avkastningen som kan 

observeras för 15-handelsdagarsperioden efter inkludering i OMXS30, svårligen kan 

förklaras av neråtlutande efterfrågakurvahypotesen. Detta beror på att den signifikant 

negativa priseffekten i det här sammanhanget uppstår efter att aktien inkluderats i 

OMXS30, och den neråtlutande efterfrågakurvahypotesen pekar på att priseffekter vid 

inkluderingar är både positiva och permanenta (Schleifer,1987). Den signifikant negativa 

abnormala avkastningen under perioden T+1 till T+15, är motstridig mot den permanent 

positiva priseffekt som den neråtlutande efterfrågakurvahypotesen argumenterar för vid 

inkludering i ett index (Schleifer, 1987). 

 

Istället kan prispress-hypotesen möjligtvis förklara den här studiens signifikant negativa 

priseffekt för månaden efter inkludering (Harris & Gurel, 1986). Vid händelse av 

inkludering är det köpsidan, det vill säga indexfonderna, som under ED kommer initiera 

handeln, eftersom indexfonderna strävar efter ett lågt tracking-error (Rudlof, et al. 1999). 

Enligt prispressteorin tar säljarna en premie för att tillhandahålla likviditet i handeln, när 

handeln är initierad av köparen (Harris & Gurel, 1986). Eftersom ingen signifikant positiv 

abnormal avkastning kan observeras under dagen för inkludering, kan bristen på priseffekt 

vid dagen för inkludering handla om arbitragejägare som köpt aktier vid tidpunkten då 
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arbitragejägarna förutspått inkluderingen, och som då kan stå för likviditeten i handeln 

(Harris & Gurel, 1986). Vid denna tidpunkt tjänar arbitragejägarna en premie för 

likviditeten i handeln, som i sin tur betalas av indexfonderna (Harris & Gurel, 1986). Även 

om den här studien inte kan konstatera någon signifikant positiv abnormal avkastning före 

inkludering, så pekar den signifikant negativa abnormala avkastningen månaden efter 

inkludering på en möjlig prisåtergång till normala nivåer, efter att priset drivits upp före 

inkludering. Den här studien kan dock inte påvisa någon signifikant positiv abnormal 

avkastning som en följd av prisåtergång efter exkludering ur OMXS30, vilket skiljer den 

här studiens resultat åt från Lynch och Mendenhalls (1997) studie på S&P500.  

 

Summerat ger den här studien viss antydan att indexfonderna drabbas negativt av en 

särskild indexkostnad, eftersom aktier som exkluderas och säljs av har signifikant negativ 

abnormal avkastning före försäljning, och aktier som inkluderas har signifikant negativ 

abnormal avkastning efter indexfondernas köp. Det är dock en väldigt försiktig antydan, då 

resultatet ej är kontrollerat för andra påverkande bakomliggande faktorer. Passiva fonder 

kan, även på den svenska marknaden, försäkra sig om att inte drabbas av indexkostnader 

genom att skapa fonder med slumpmässig sammansättning, och samtidigt bibehålla 

fördelarna med konceptet passiv förvaltning (Morck & Yang, 2001). Om slumpen 

bestämmer olika passiva fonders handel, så kan inte marknaden identifiera ett mönster i 

handeln, och indexkostnaden försvinner (Morck & Yang, 2001) 

 

Tidigare studier på svenska förhållanden talar i viss mån för att prispress-hypotesen kan 

användas som förklaringsmodell till varför det går att påvisa en viss negativ priseffekt på 

månaden efter inkludering (Larsson & Gislen, 2014; Blomstrand & Säfstrand, 2010). Detta 

ligger i linje med resultatet i vår studie. Dock visar Patrik Larsson och Patrik Gislen (2014) 

och Josef Blomstrand och Tomas Säfstrands (2010) studier på att det även finns en viss 

permanent priseffekt, vilket indikerar att prispress-hypotesen inte förklarar hela 

priseffekten för bolag föremål för revideringar i OMXS30. Den här studiens resultat kan i 

viss utsträckning peka på bestående priseffekt i samband med exkludering, då den 

signifikant negativa priseffekten under perioden T-15 till T-1, inte motsvaras av någon 

signifikant positiv abnormal avkastning under perioden T+1 till T+15. Eftersom vår studie 

använder sig av förväntad avkastning beräknad med FFM istället för som tidigare studier 

använda marknadsmodellen, så innehåller vårt resultat påverkan från bolagens storlek och 
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book to market-ratio, i en högre utsträckning än resultat byggda på beräkningar med 

marknadsmodellen (Mohanty, 2019). 
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6. Slutsats 

Den här studien tar avstamp i hur indexfonders mekaniska handel påverkar priset på bolag 

som är föremål för revideringar i OMXS30. Priseffekter som uppstår av indexrevideringar 

är väldokumenterade vid revideringar i S&P500, men desto mindre utforskade för 

OMXS30 (Petajisto, 2010). Priseffekter har visats skapa kostnader för indexfonder som 

skuggar S&P 500 (Chen, et al. 2006). Eftersom kostnaden även drabbar jämförelseindexet 

S&P500:s avkastning, så krävs det att indexfonder frångår strategin om ett så lågt tracking-

error som möjligt, för att undkomma kostnaden (Rudlof, et al. 1999). Samma kostnad kan 

i den här studien försiktigt påvisas för indexfonder som skuggar OMXS30, eftersom aktier 

som exkluderas och säljs av har signifikant negativ abnormal avkastning före försäljning, 

och aktier som inkluderas har signifikant negativ abnormal avkastning efter indexfondernas 

köp. 

 

Det faktum att ingen signifikant priseffekt kan observeras för perioden T-3 till T+3, kan 

möjligtvis förklaras av att revideringen i stor utsträckning och i god tid är förutsedd av 

marknaden, och att revideringens priseffekt därmed redan reflekteras i aktiekursen (Fama, 

1970). Den signifikant negativa abnormala avkastningen som kan observeras under 15-

handesldagarsperioden efter inkludering, och den signifikant negativa abnormala 

avkastningen som kan observeras under 15-handelsdagarsperioden före exkludering pekar 

på att indexfonder som skuggar OMXS30 i viss mån drabbas av en kostnad som en följd 

av att indexfonder strävar efter ett så lågt tracking-error som möjligt (Rudlof, et al. 1999).  

 

Den signifikant negativa abnormala avkastning under perioden 15-handelsdagar före 

exkludering ger visst stöd för att den neråtlutande efterfrågahypotesen i viss utsträckning 

kan förklara aktiekursbeteende relaterat till aktieexkluderingar ur OMXS30. Detta 

resonemang bygger dock på att den negativa priseffekten beror på att indexfonderna, i takt 

med sin egen tillväxt, drivit upp priset på aktierna som varit inkluderade i OMXS30 sedan 

tidigare, vilket den här studien inte kan bevisa (Schleifer, 1987). Den signifikant negativa 

abnormala avkastningen månaden efter inkludering ger även visst stöd för att 

prispresshypotesen i viss utsträckning kan förklarar aktiekursbeteende vid revidering i 

OMXS30, eftersom den signifikant negativa abnormala avkastningen kan reflektera en 

prisåtergång från en högre nivå, som är driven av att arbitragejägare på förhand känt till att 

indexfonder kommer initiera köp i framtiden (Harris & Gurel, 1986). 
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Fördelarna med passiv förvaltning är att investeringsformen erbjuder låga 

transaktionskostnader, låga förvaltningskostnader och diversifiering i viss utsträckning 

(Malkiel, 1973). Indexfonder som skuggar OMXS30 drar nytta av fördelarna med passiv 

förvaltning, men förvaltningsformer innebär kan i den här studien försiktigt kopplas ihop 

med särskild indexkostnad. Morck och Yang (2001) poängterar att passiv förvaltning skulle 

kunna praktiseras genom att slumpvis välja ut ett antal aktier och sedan bibehålla portföljen 

över tid, utan större förändringar. Detta hade lett till att förvaltningsformen hade bibehållet 

låga transaktionskostnader, låga förvaltningskostnader och viss diversifiering, utan att 

nödvändigtvis drabbas av medföljande indexkostnad. Detta förslag är genomförbart även 

vid passiv förvaltning på den svenska marknaden, och blir därmed det praktiska förslag den 

här studien bidrar med. 

 

6.1 Kritik mot studien 

En begränsning i denna studie är att information om vilken dag marknaden får reda på vilka 

bolag som ska inkluderas alternativt exkluderas är bristfällig. Vid vissa tillfällen har Nasdaq 

först släppt en nyhet angående en preliminär ändring och sedan gjort denna gällande 

(Nasdaqomxnordic, 2020). Vid andra tillfällen presenteras enbart en nyhet om en faktisk 

ändring (Nasdaqomxnordic, 2020). Detta gör det svårt att avgöra hur mycket, och hur säker 

information som marknaden har vid olika tillfällen. För att kunna bygga en uppfattning 

kring eventuell indexkostnad användes därför 15-handelsdagarsperioden före ED och 15-

handelsdagarsperioden efter ED, för att därigenom försöka kontrollera om någon abnormal 

avkastning kan observeras för någon av perioderna. Det är troligt att marknaden redan 

perioden före ED har en viss uppfattning av kommande revidering, eftersom OMXS30:s 

sammansättningsregler är kända av marknaden och därmed beräkningsbara. Den här 

studien kan dock inte konstatera varken tidpunkten som marknaden får information, eller 

hur precis informationen som marknaden får, faktiskt är. Detta leder till svårigheter när 

konkreta slutsatser ska dras. 
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6.2 Förslag på vidare forskning 

I den här studien föreslås en fondform på den svenska marknaden där fondens 

sammansättning bygger på slumpmässigt utvalda aktier som sedan bibehålls över tid 

(Morck & Yang, 2001). Detta förslag motiveras genom att fonden då har möjlighet att 

undvika indexkostnader, samtidigt som fördelarna med konceptet passiv förvaltning 

bibehålls (Morck & Yang, 2001). En studie som undersöker hur synen på indexkostnad ser 

ut hos banker och andra aktörer med inslag av passiv förvaltning. Kostnaden i sig är lika 

verklig som förvaltningskostnader är vid aktiv förvaltning, men eftersom indexet själv 

drabbas av samma kostnad så är kostnaden inte lika tydlig. Vad är incitamenten för att dessa 

aktörer väljer just indexfonder som passiv sparform istället för ovan nämnt förslag? 

 

Ett annat förslag på vidare forskning är att testa hur tidigt och med vilken säkerhet som 

revideringar i OMXS30 kan förutses. Som tidigare nämnt består indexet av de 30 största 

bolagen på stockholmsbörsen, och eftersom perioden som bolagens storlek beräknas med 

hjälp av handelsomsättningen är känd, så är det möjligt att i viss utsträckning förutse 

kommande revideringar (Nasdaqomxnordic, 2020). Den här typen av studie kan förstärka 

insikter i när marknaden har information om kommande revideringar, samt hur säker 

informationen om kommande revideringar är, vilket är nödvändigt för att fullt ut kunna 

kontrollera indexeffekter vid revideringar av OMXS30. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1. OMXS30 observationer inkluderade i studien 

 

BOLAG  DATUM INKLUDERING EXKLUDERING 

FINGERPRINT 2018-07-02  Exkludering 

HEXAGON 2018-07-02 Inkludering  

LUNDIN 

ENERGY 

2018-01-02  Exkludering 

NOKIA 2017-01-02  Exkludering 

AUTOLIV 2017-01-02 Inkludering  

FINGERPRINT 2016-01-04 Inkludering  

MTG 2016-01-04  Exkludering 

GETINGE 2009-07-02 Inkludering  

ENIRO 2009-07-02  Exkludering 

MTG 2009-07-02 Inkludering  

AUTOLIV 2008-01-02  Exkludering 

LUNDIN 

PETROLEUM 

2008-01-02 Inkludering  

SSAB 2007-07-02 Inkludering  

SCANIA 2007-01-02 Inkludering  

HOLMEN 2007-01-02  Exkludering 

VOST SDB 2006-07-03 Inkludering  

FABEGE 2006-07-03  Exkludering 

OLD MUTUAL 2006-07-03  Exkludering 

BOLIDEN 2006-07-03 Inkludering  

SWEDISH 

MATCH 

2003-01-02 Inkludering  

WM- DATA 2003-01-02  Exkludering 

ICON 

MEDIALAB 

2001-07-02  Exkludering 

EUROPOLITAN 2001-07-02 Inkludering  

ENIRO 2001-07-02 Inkludering  

FRAMFAB 2001-07-02  Exkludering 

TRELLEBORG 2001-01-02  Exkludering 

ASSA ABLOY 2001-01-02 Inkludering  

KINNEVIK 2001-01-02  Exkludering 

WM- DATA 2000-01-03 Inkludering  

STORA ENSO 2000-01-03  Exkludering 

SCANIA 2000-01-03  Exkludering 

ICON 

MEDIALAB 

2000-01-03 Inkludering  

SECURITAS 2000-01-03 Inkludering  

NETCOM 1999-07-01 Inkludering  

NBH 1998-07-01 Inkludering  

AVESTA 1998-07-01  Exkludering 

STORA B 1998-01-02  Exkludering 

AUTOLIV 1998-01-02 Inkludering  

SCANIA 1997-07-01 Inkludering  
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INVESTOR 1997-07-01  Exkludering 

CELSIUS 1996-07-01  Exkludering 

PHARMACIA 

UPJOHN 

1996-07-01 Inkludering  

SPARBANKEN 1996-01-02 inkludering  

AVESTA 1995-07-03 inkludering  

GAMBRO 1995-07-03  Exkludering 

MODO 1995-07-03 inkludering  

TRYGGHANSA 1995-07-03  Exkludering 
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