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Vinstmöjligheter när index ändrar sin komposition 
Indexfonder är passiva fonder som har valt att efterlikna ett förutbestämt index och dess 
innehåll i form av aktier. Indexfonderna behöver därför med jämna mellanrum anpassa sig 
efter de ändringar som sker av innehållet i index. Då måste fondförvaltaren för indexfonden 
sälja de aktier som inte längre ska ingå och köpa de aktier som ska läggas till.  När 
fondförvaltarna för indexfonder handlar upp stora kvantiteter av aktierna som valts in ökar 
efterfrågan på dessa.  Efterfrågan pressar upp priset på aktien samt genererar en 
överavkastning, vilket är en högre avkastning än vad som är förväntat av det investerade 
beloppet. Motsatt effekt sker när fondförvaltarna säljer de aktier som har valts ut ur indexet. 
Samtidigt uppstår stora förändringar i handelsvolymen vid dessa handelstillfällen, vilket 
enligt praxis bör ske dagarna runt den dagen index väljer att ändra innehållet.  
 
Studiens syfte är undersöka om det är möjligt att få en överavkastning på de aktier som väljs 
in i (respektive ut ur) OMX Stockholm Benchmark. Delsyftet är att undersöka om det går att 
se en signifikant ökning i handelsvolymen i anslutning till ändringsdagen, för att kunna 
urskilja tidpunkten då indexfonderna handlar aktierna. Undersökningsmetoden som har 
använts för att mäta effekten av ändringen i indexets innehåll är en eventstudie. Studien har 
titta på 10 stycken tillfällen då indexet har ändrat sin komposition där totalt 51 aktier har 
blivit invalda och 60 aktier har valts ut. 
 
Studien fann en signifikant genomsnittlig överavkastning för aktier som valdes in i indexet i 
anslutning till ändringsdagen. Liknande resultat observerades för de aktier som valdes ut ur 
indexet men då i anslutning till dagen då ändringen annonserades. Observationen av 
handelsvolymen visade en klar ökning 1-2 dagar innan ändringen genomfördes.  
 
Denna forskning vänder sig till aktiva investerare som kan utnyttja dessa tillfällen då index 
ändras, för att ställa upp egna handelsregler och förhoppningsvis generera en vinst. 
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Sammanfattning 

 
Titel Dolda vinstmöjligheter - En studie om överavkastning vid ändring av 

indexkompositioner 
Författare Cecilia Ceder och Kim Lissert 
Handledare  Ogi Chun 
Syfte Undersökningens syftet är att mäta huruvida det går att få ut en 

överavkastning av aktier som väljs in i (respektive ut ur) OMX Stockholm 
Benchmark (OMXSB), som följd av att ett index ändrar sin komposition. 
Delsyftet är att undersöka om det går att se en signifikant ökning av 
handelsvolymen i anslutning till ändringsdagen.  

Metod Studien tillämpar en eventstudie som undersökningsmetod av kvantitativ 
karaktär. Studien undersöker indexet OMXSB och innefattade totalt 111 
stycken ingående och utgående aktier fördelat på 10 tillfällen. Två 
eventfönster har konstruerats; ett kring annonseringsdagen och ett kring 
ändringsdagen. Den procentuella handelsvolymen har mätts över 
eventfönstret kring ändringsdagen. 

Resultat Den genomsnittliga kumulerade överavkastningen för eventfönstret vid 
annonseringsdagen uppgick till 1,02 % (-6 %) för de aktier som valdes in 
(ut). Det motsvarande resultatet 2,55 % (-0,41 %) framkom i eventfönstret 
för ändringsdagen. Handelsvolymen uppnådde i båda fallen en signifikant 
ökning dagen innan ändringen genomfördes.  

Slutsatser  Resultatet visade en signifikant överavkastning för aktier som valdes in (ut) i 
eventfönstret kring ändringsdagen (annonseringsdagen). Den signifikanta 
skillnaden av handelsvolymen tyder på att indexerarna handlar aktierna 
dagen innan ändringen genomförs. För aktier som väljs in gick det att se ett 
pristryck där priset höjdes fram till dagen innan ändringen genomfördes, som 
sedan återgick. Resultaten kan ha påverkats av externa faktorer vilket kan ha 
lett till en missvisande bild av den undersökta effekten.  

Nyckelord  Index, indexfonder, effektiva marknadshypotesen, abnormal avkastning, 
handelsvolym, efterfråga, pristryck, NASDAQ OMX Stockholm. 



 
  

Abstract 

 
Title Hidden profit opportunities - A study of adnormal returns on changes in an 

index compositions 
Authors Cecilia Ceder och Kim Lissert 
Tutor  Ogi Chun 
Purpose The study aims to investigate whether it is possible to get an abnormal return 

of stocks added to (or deleted from) the OMX Stockholm Benchmark index 
(OMXSB), as a result of a changes of the index composition. A subsidiary 
aim of the study is to investigate whether it is possible to see a significant 
increase in trading volume in close to the change day.  

Methodology The study applies an event study as method of investigation of a quantitative 
character. The study examines the OMXSB and include a total of 111 added 
and deleted stocks distributed on 10 occasions. Two event windows have 
been designed: one around announcement day and one around change day. 
The percentage change of trading volume has been measured over the event 
window around the change day. 

Results The average cumulative abnormal return for the event window around 
announcement day reached 1.02% (-6%) for the added (deleted) shares. 
Corresponding results of 2.55% (-0.41%) emerged in event window for 
change day. In both cases the trading volume reached a significant increase 
the day before the change was implemented. 

Conclusions  The results showed a significant abnormal return for stocks that were added 
(deleted) in the event window around the change day (announcement day). 
Trade volume suggests that index funds trade shares the day before the 
change day. For the added shares a price pressure could be identified up to 
the day before change day. The results may have been influenced by external 
factors which may have lead to a misleading picture of the investigated 
effect. 

Keywords  Index, index fund, efficient market theory, abnormal return, trading volume, 
demand curves, price pressure, NASDAQ OMX Stockholm.  
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1 Inledning 
 

I inledningskapitlet presenteras bakgrunden för ämnet indexfonders korrigering till en 
ändring av kompositionen av ett index. Det följs av en förklaring om det problem vilket ska 
undersökas, som utmynnar i ett syfte för studien.   

 

1.1 Bakgrund 
Nasdaq OMX Nordic Stockholm, även kallad Stockholmsbörsen, är platsen där investerare, 
företag och privatpersoner samlas för att handla med värdepapper. Det är börsen där många 
svenska företag är noterade och vars aktier flitigt är i handel. För att få en uppfattning om hur 
börsmarknaderna förhåller sig till varandra har världens börsmarknader egna index1. 
Innehållet i dessa index varierar och kan vara inriktade på till exempel branscher, 
företagsstorlek eller vara heltäckande med alla företag på börsmarknaden. 
 
På aktiemarknaden används index i jämförelse av hur en aktiekurs har stigit eller sjunkit i 
förhållande till genomsnittet på börsen. Om den egna aktieportföljen ökat med 10 % är det 
svårt att veta om det är bra eller dåligt. Har marknaden, exempelvis Stockholmsbörsen, stigit 
med 15 % kommer den egna investeringen presterat sämre, men om marknaden stigit med 5 
% kommer portföljen ha presterat bättre. Ett verktyg som används inom finansiering för 
jämförelser kallas benchmarking. Vanligtvis används ett marknadsindex vid benchmarking av 
investeringar för att jämföra prestationen av en investeringsportfölj, exempelvis en fond (Ferri 
2007). 
 
Ett marknadsindex som regleras av Nasdaq OMX, som ofta används som benchmark för 
fonder, är OMX Stockholm Benchmark (OMXSB). OMXSB innefattar 80-100 av de största 
företagen på Stockolmbörsen för att ge en övergripande bild över börsens utveckling. 
Revideringen av indexet sker två gånger årligen per den första handelsdagen i januari och juli 
månad, och företagen väljs utefter omsättning av de senaste 12 månaderna. Ändringen av 
kompositionen ska annonseras minst två veckor innan ändringsdatumet enlig regler från 
OMX Group (2013). 
 
I en fond har förvaltaren möjlighet att ändra kompositionen, det vill säga innehållet av 
värdepapper i fonden, för eventuellt vinstskapande så länge det följer fondens riktlinje, och 
fonden är därmed aktivt förvaltad. På aktiemarknaden finns även så kallade indexfonder där 
fondförvaltaren, indexeraren, inte besitter samma möjlighet att ändra innehållet. Indexeraren 
har istället till uppgift att följa dess benchmark-index så nära det går, och ska därmed ständigt 
hålla indexfondens innehåll proportionerligt vägt med indexets innehåll.  
 

1.2 Problemdiskussion 
Idag debatteras det huruvida indexfonderna är ett bättre investeringsalternativ än aktivt 
förvaltade fonder (Huledal 2013). Media (Dagens nyheter 2012, Svenska dagbladet 2012, 
Avanza bank 2013) lyfter fram hur banker och fondbolag idag tar ut höga fondavgifter, 
medan många av indexfonderna som har en lägre avgift lyckas prestera lika bra och ibland till 
och med bättre. Indexfonderna växer i storlek och uppnår idag 8 % av det investerade 
                                                 
1 Index är ett jämförelsemått för att se en relation av olika variabler. Det kan användas för att mäta välfärden i ett 
land, mäta konsumenters beteende etc. (Ferri 2007). 
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kapitalet i aktiefonder. 2009 låg motsvarande siffra på knappt 5 % (Privata affärer 2013). 
Jonas Lindmark, analyschef och redaktör på sajten Morningstar som jämför fonder, berättar i 
en intervju med Privata Affärer hur han tror att de aktivt förvaltade fonderna är en bättre 
investering på lång sikt. Han menar att indexfonderna kan vara ett bra alternativ för passiva 
sparare men finns det tid och intresse hos en investerare, går det att hitta fonder som gått bra 
en längre tid och förvaltare som pekats ut som duktiga (Huledal 2013).   
 
En person som investerar i en indexfond har möjlighet att räkna med en avkastning som liknar 
marknadens, men det betyder inte att investeringen medför en lägre risk än en aktivt förvaltad 
fond. Indexfonderna kan hålla låga kostnader och avgifter då indexfondförvaltarna inte 
behöver fatta egna beslut om hur de ska placera fondkapitalet. Det medför dock en 
problematik då indexeraren inte kan sälja en aktie det går dåligt för, medan en fondförvaltare 
snabbt kan besluta om att sälja aktien. En indexfond bestående av ett få antal företag kan 
medföra en stor risk när det går dåligt för en aktie som har en stor del i indexet. Vilket 
alternativ en investerare än väljer menar en effektiv marknad att avkastningen ska väga upp 
den risk investeraren tar genom att placera sina pengar. 
 
Meningen med indexfonderna är inte att överträffa indexets avkastning (det vill säga ”slå 
indexet” med en överavkastning) utan istället uppnå en återspegling. För att mäta hur väl 
indexeraren lyckas med att replikera ett förutbestämt index görs en jämförelse av deras 
avkastning, det vill säga hur nära de presterar. Skillnaden mellan prestationerna kallas 
tracking error. Optimalt för indexeraren är att hålla nivån på tracking error till noll. Det är 
eftersträvansvärt men i princip omöjligt på grund av diverse transaktionskostnader som 
uppstår (Ferri 2007). 
 

1.3 Problemformulering 
När index ändrar sin komposition, det vill säga byter ut de innehavande aktierna, sätts 
indexerarna i en problematisk situation där de blir tvungna att välja strategi för att replikera 
sitt index och samtidigt hålla tracking error så lågt som möjligt.  Vid bytet av innehållet 
uppstår ett tidsspann mellan utannonsering av ändringen och den faktiska ändringen i indexet, 
och det är inom det tidsrummet som indexerarna väljer att ändra sin indexfond för att 
minimera tracking error.  
 
Lynch och Mendenhall (1995) har i sina undersökningar sett resultatet att det uppstår ett 
pristryck och en höjd efterfrågan på aktierna till följd av indexerarnas beteende. Deras resultat 
verkar som bevis mot teorin om marknadseffektivitet som menar att marknaden kommer att 
rätta sig efter informationen och att priser sätts därefter. Resultaten tyder på att det skulle vara 
möjligt för en investerare att sätta upp handelsregler som ger överavkastning på investeringen, 
genom att enbart använda sig av offentlig information.  
 
Tidigare forskning har främst bedrivits på den amerikanska börsmarknaden och framförallt 
mot S&P 500-indexet, nu riktas uppmärksamheten mot den svenska börsmarknaden för att se 
om den visar samma uppförande. Frågan är om det är möjligt att få en överavkastning på 
aktierna som byts in i (respektive ut ur) ett index. Detta skulle tyda på en ineffektiv marknad 
vilket motsätter sig den effektiva marknadshypotesen.  
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1.4 Syfte 
Syftet är att undersöka om det går att få ut en överavkastning av aktier som väljs in i 
(respektive ut ur) OMX Stockholm Benchmark, som följd av att indexet ändrar sin 
komposition.  

- Ett delsyfte med studien är att undersöka om det går att se en signifikant ökning 
av handelsvolymen i anslutning till ändringsdagen.  
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2 Referensram 
 

I detta avsnitt kommer flertalet teorier att tas upp och beskrivas, detta är sedan grunden för 
hur undersökningen kommer att genomföras och vad som kommer att testas. Detta följs av en 
presentation av tidigare forskningsresultat. Avslutningsvis sammanställs tidigare forskning 
kring ämnet. Samtliga forskare riktade sina undersökningar mot det marknadsvägda2 indexet 
S&P 5003, vilket ofta används som benchmark för den amerikanska börsmarknaden.  

 

2.1 Teori 

2.1.1 The Random Walk Theory 
Teorin beskriver en akties prisutveckling på börsmarknaden som en ”slumpmässig vandring”.  
Burton G. Malkiels (1973) skrev boken ”A Random Walk Down Wall Street” där han bland 
annat presenterar teorins innehåll. I boken simulerar han ett börsdiagram genom att välja 
utvecklingen för en aktie genom att singla slant. Resultatet blir ett diagram vilket liknar 
verklighetens börsvändningar. Teorin bygger på hans resonemang att sannolikheten för att 
kursen går upp idag är densamma att få klave (50 %), och att kursen går ner är densamma att 
få krona (50 %). Vad som är kursens nästa steg är därmed helt oförutsägbart och oberoende 
av vad som hänt tidigare.  
 
Malkiel (1973) menar att det går att tillämpa teorin även på aktivt förvaltade fonder. Om 
fondens värde går upp under ett par år finns det inget som tyder på att den kommer att 
fortsätta i samma riktning, och Malkiels resultat har visat att en aktivt förvaltad fond inte slår 
indexfonder över ett långtidsperspektiv. Även om en aktivt förvaltad fond visar sig gå bättre 
ett år är sannolikheten att den fortsätter att gå bra kommande år fortfarande 50 %. 
Sammanfattningsvis konstaterar teorin att en portfolio av slumpmässigtvalda aktier kommer 
att prestera lika bra som en portfolio med aktivt valda aktier.  
 
Vidare förklarar teorin att dagens pris speglar marknadens estimering av aktiens värde 
grundat på den information som finns tillänglig vid tidpunkten. Om det tillkommer ny 
information kommer investerare att ta hänsyn till den vilket leder till en ny estimering av 
värdet på en aktie, som ändrar marknadspriset. 
 
Van Horne och Parker (1967) förklarar med teorin att marknadens sätt att absorbera ny 
information gör att alla prisavvikelser kommer att ske slumpmässigt. Om dessa avvikelser 
skulle börja bete sig på ett systematiskt sätt menar anhängare till teorin att några investerare 
skulle upptäcka dessa avvikelser och dra nytta av dem. Genom att köpa och sälja dessa aktier 
som är undervärderade respektive övervärderade går det då att göra en vinst.  På en effektiv 
marknad, som förutsätter många rationella aktörer, förväntas många investerare dra nytta av 
avvikelserna. Till slut skulle de vinster som fanns att hämta, fördelas över alla intressenters 
handel vilket skulle resultera i så pass små vinster att det inte skulle vara lönsamt att köpa och 
sälja dessa aktier. Med andra ord skulle en investerare inte kunna dra nytta av historiska priser 
för att ta fram ett handelsmönster som genererar en överavkastning. 

                                                 
2 Marknadsvägt index innebär att ett stort företag har en större plats i index, och en förändring av dess aktie 
påverkar indexet mer jämfört med vad ett mindre företag i indexet. (Ferri 2007) 
3 Standard & Poor är ett amerikanskt kreditföretag som konstruerar indexet S&P 500, som innehåller de 500 
ledande företagen på marknaden. (Standard & Poor Dow Jones Indices 2013-04-09) 
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2.1.2 Effektiva marknadshypotesen 
Effektiva marknadshypotesen (EMH) grundar sig i ovanstående teori, att marknaden är 
effektiv och att priserna på marknaden är fullt reflekterade av all information. Priset anpassar 
sig därmed direkt till ny information och hypotesen menar att en investerare inte kan slå 
marknaden, varken genom en teknisk analys eller genom en fundamental analys. Fundamental 
analys innebär att investeraren försöker förutspå ett framtida pris på en tillgång genom att 
endast granska historiska prestationer respektive granska den finansiella informationen, till 
exempel företagets vinster (Fama 1970). 
 
För att uppnå en fullständigt effektiv marknad förutsätts särskilda egenskaper. Med dessa 
egenskaper menas att priset på en tillgång är fullt återspeglad av all tillgänglig information.  
Egenskaperna är att: 

• ingen transaktionskostnad förekommer i handeln av värdepapper 
• all information är kostnadsfritt tillgänglig för alla marknadsaktörer 
• aktörerna är överens om den tillgängliga informationens innebörd för det 

nuvarande priset och spridningen av framtida aktiepriser 
 

Verkligheten tenderar att se annorlunda ut och egenskaperna är önskvärda för en marknad, 
men inte nödvändiga för att den ska vara effektiv. Fama, en av grundarna till teorin, delar upp 
teorin i tre kategorier av effektivitet, utefter nivån av information som når marknader. Med 
dem går det att på ett enklare sätt studera och mäta effektiviteten på marknader (Fama 1970).  

2.1.2.1 Svagt effektiv marknad 
En svagt effektiv marknad baseras på The Random Walk Theory där framtida priser inte kan 
förutspås genom att studera historisk data. Av den anledningen kan inga mönster finnas 
grundat i priset och de framtida priserna kan endast utgå ifrån den information som finns att 
tillgå på marknaden. 
 

2.1.2.2 Mellaneffektiv marknad 
Tester av den mellaneffektiva formen säger att priset tillfullo ska reflekteras av all den 
offentliga information som är tillgänglig, vilket bör ske i en väldigt snabb och objektiv 
bemärkelse. Det utesluter möjligheten till vinst i form av en överavkastning baserat på 
offentlig information, med anledning att den är tillgänglig för alla aktörer på marknaden. Om 
en investerare däremot skulle ha tillgång till privat information vilket bara är tillgänglig för 
hen, skulle egna handelsregler kunna skapas för att få monopolistiska konkurrensfördelar och 
kanske överträffa marknaden. En sådan händelse skulle strida mot den mellaneffektiva 
marknad som antar att all offentlig informationen speglar priset omedelbart (Fama 1970). 
 

2.1.2.3 Starkt effektiv marknad 
Stark effektivitet på en marknad innebär att ingen kan göra en överavkastning då all 
information, privat och offentlig, speglar priset på en aktie (Fama 1991). Ingen monopolistisk 
position finns att tillgå då även insiderinformation är inräknad i prissättningen. 
Effektivitetsnivån är osannolik att inträffa på en marknad och används snarare som en 
jämförelse av effektiva marknader (Fama 1970). 
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2.1.2.4 Anomalier i effektiva marknader 
Utanför de tre formerna av effektivitet uppstår det anomalier vilka kan påverka priset på en 
tillgång. Dessa anomalier skapar fluktuationer i priset och kommer från externa faktorer som 
gör att marknaden fungerar ineffektivt. Exempel på anomalier är måndagseffekten där 
forskning konstaterat att den genomsnittliga kursen på måndagar är lägre jämfört med resten 
av veckodagarna (Cross 1973), och januarieffekten där forskning visat att januari månads 
avkastning är högre än resterande månader på året (Keim 1983). Varför dessa anomalier 
uppstår är av slumpmässig art och är inget en marknad kan förutspå eller hindra.  
 

2.1.3 Price Pressure Hypothesis 
Price Pressure Hypothesis (PPH) säger att större transaktioner som genomförs på marknaden 
kan medföra ett ökat pristryck på en tillgång. När en större transaktion genomförs på aktier 
som ingår i ett index, är det oftast på grund av att indexerarna måste ändra sina portföljer för 
att minimera tracking error, och kan ske antingen genom ett köp eller genom ett sälj. Harris 
och Gurel (1986) menar dock att forskningen tyder på att ett block sale4 är förknippat med 
negativ information vilket pressar ned priset på en tillgång, och att den typen av handel inte 
bör användas för att dra slutsatser om efterfrågans elasticitet. 
 
PPH antar att efterfrågekurvan, ur ett långtidsperspektiv, är perfekt elastisk till ett pris vid 
fullständig information, men skiljer sig från den effektiva marknadshypotesen när den säger 
att ur ett korttidsperspektiv är efterfrågekurvan inte perfekt elastiskt. EMH förklarar att en 
ökad priseffekt av en förändrad efterfråga inte kommer att sjunka till sitt ursprungspris då 
informationen är perfekt, medan PPH menar att priset kommer att sjunka, och det inom en 
kortare tid.  
 
Effektiv marknad vs. Price Pressure 

 
           Figur 1 Skillnad mellan EMH och PPH 

Tidigare studiers resultat om PPH finner att priset på de aktier som ska väljas in i ett index, 
stigit med 3 % omedelbart efter annonseringen om ändringen. Priset återgår dock till sin 
tidigare nivå inom två veckor. Likaså kommer volymen att stiga men sjunka åter till sina 
ursprungliga nivåer efter annonseringsdagen (Harris & Gurel 1986).  

                                                 
4 Försäljning av en stor kvantitet aktier vid samma tidpunkt. 
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EMH förutsätter att aktiepriset reflekteras i all offentligt tillgänglig information och en 
investerare kan köpa stora block så länge det går att övertyga andra aktörer att investeraren 
inte sitter med någon privat information. Det betyder att värdepapper är ett nästintill perfekt 
substitut till varandra. Efterfrågeöverskottet på en enda aktie kommer då att vara mycket 
elastisk, och en försäljning eller köp av en stor kvantitet aktier kommer inte att ha någon 
inverkan på priset (Harris & Gurel 1986).  
 

2.1.4 Downward-Sloping Demand Curve Hypothesis 
Inom finansiering är det många teorem som stödjer sig på vetskapen att efterfrågan är elastisk. 
Många av modellerna i EMH, exempelvis Capital Asset Pricing Model (CAPM) och 
Arbitrage Pricing Theory (APT), antar att efterfrågekurvan på en akties tillgång är näst intill 
eller helt horisontell. Med det menas att priset på en tillgång inte borde påverkas av en ökad 
eller sänkt efterfråga. Modellerna antar att aktiepriset fungerar som en neutral indikator av 
värdet och att aktier har substitut. Om efterfrågan på en tillgång är horisontell borde inte priset 
förändras för en aktie som väljs in eller ut ur ett index.  

Sluttande efterfrågekurva på en tillgång 
 
P=Pris 
D=Efterfråga 
Q=Kvantitet 
S=Utbud 
A=Ekvilibrium vid pris 0  
B=Ekvilibrium vid pris 1 
 
 
 
 
 
 

 
Downward-Sloping Demand Curve Hypothesis (DS) säger att en tillgång har en sluttande 
efterfråga och att priset därmed kommer att förändras. När en större kvantitet handlas upp av 
det begränsade antalet tillgängliga aktier minskar därmed utbudet för övriga investerare på 
marknaden. Effekten blir då att efterfrågan ökar vilket leder till att efterfrågekurvan skiftar ut 
och priset därmed stiger. Motsatt effekt sker vid försäljningen av en stor kvantitet. Se 
illustration i figur 2. 
 
En alternativ anledning till DS kurvors existens är att investerare är oeniga över värdet på en 
tillgång. Grunden ligger i ifrågasättandet av den mellaneffektiva marknadshypotesen, att 
värdet inte endast kan bestämmas utifrån en observation av priset. Det medför de skilda 
åsikterna bland analytikerna som bland annat berör avkastningskravet (Shleifer 1986). 
 

Figur 2 Efterfrågekurva på en tillgång 
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2.2 Teoretisk referensram 
 
Shleifer (1986) studerade hur ändringen av kompositionen av ett index påverkade 
indexfonder, samt en potentiell priseffekt som följd. Han delade upp sin undersökning i två 
perioder, en före 1976 och en efter. Detta gjorde han då nya bestämmelser tvingade S&P att 
offentliggöra informationen en dag innan ändringsdagen och att det innan 1976 inte hade det 
funnits några regler. Mellan åren 1976 och 1983 undersökte Shleifer 246 aktier som valdes in 
i indexet.  
 
Indexerarnas intensiva upphandling av de berörda aktierna skapar en ökad efterfråga vilket 
bidrar till ett mindre utbud för övriga investerare. Resultatet blev att marknadspriset höjdes 
för de aktier vilka valdes in och under annonseringsdagen steg priset signifikant med 2,79 % i 
snitt. Under en 20-dagars period innan annonseringsdagen fanns det inget samband mellan 
pris och information, vilket tydde på att marknaden inte kunde förutspå händelsen. Slutsatsen 
i undersökningen blev att ett ökat pris förklarades av en ökad efterfråga och en skiftning i 
efterfrågekurvan, samt av att den nya tillgängliga (i det här fallet positiva) informationen som 
pressade upp priset. 
 
Harris och Gurel (1986) undersökte förändringar i pris och volym vid en ändring av index. 
De menade att fastän ingen ny information blir tillgänglig i och med en annonsering, tvingas 
investerare ändå att handla aktier de annars inte skulle ha handlat med vilket skapar en 
prisreaktion. De fann stöd för Price Pressure Hypothesis när de under första handelsdagen 
efter annonseringen av ett tillägg av aktier, och kunde se en stor ökning av handelsvolymen 
(189 %) och en statistisk signifikant ökning i priset (3 %). En osäkerhet för resultatens 
betydelse fanns dock i huruvida tillkännagivandet verkligen var orsaken till förändringen då 
prisökningen konsekvent återgick till sin tidigare nivå. Osäkerhet fanns även i att effekten 
visade sig vara betydligt mindre vid undersökningens första observerade år, vilket var under 
en tid när indexfondernas storlek var betydligt mindre.  
 
Harris och Gurel (1986) menade att det snarare verkade som att en omedelbar prisökning var 
nödvändig för att få investerare att köpa och sälja sina aktier. Under åren 1978-1983 växte 
volymeffekten efter tillkännagivandet medan priseffekten endast ökade marginellt. De frågade 
sig då om marknadskrafterna kanske begränsade storleken av priseffekten. Även om ingen ny 
information finns tillgänglig, kanske en 3 % prisförändring är tillräckligt stor för att passiva 
investerare ska vara villiga att handla med de efterfrågade aktierna.  
 
Lynch och Mendenhall (1995) valde att undersöka effekten av en ändring av 
indexkompositionen när S&P ändrade sina riktlinjer från och med oktober 1989, då de 
började annonsera ändringen en vecka innan själva ändringsdagen. Tidigare hade det varit 
svårt att undersöka effekten då indexerare inte kunnat ändra indexfonderna förrän ändringen 
av kompositionen var genomförd.  
 
De belyste möjligheten för en investerare att med offentlig information skapa handelsregler 
som potentiellt skulle kunna ge en överavkastning, vilket de menar talar emot en 
mellaneffektiv marknad. Resultatet i deras undersökning visar att det uppstår en temporär 
prisförändring och ett efterfrågetryck på de berörda aktierna. Detta menade de var ett bevis 
mot den mellaneffektiva marknadsformen. De fann en signifikant positiv överavkastning för 
de invalda aktierna och en positiv genomsnittlig kumulativ överavkastning på 3,897 %, över 
perioden som startar dagen efter annonseringsdagen och slutar dagen före ändringsdagen. En 
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omvänd effekt fann de för aktierna som valdes ut ur indexet. I båda fallen talar resultaten 
emot den mellaneffektiva marknadsformen.  
 
Vidare fann Lynch och Mendelhall en prisregress efter ändringsdagen vilket de menar tyder 
på en signifikant temporär priseffekt innan ändringen. Det är förenligt med blockhandeln som 
sker vid ändringen och temporärt flyttar aktierna från dess jämviktspriser. Av prisreaktionen 
följer en negativ (positiv) överavkastning för de ingående (utgående) aktierna med start på 
ändringsdagen.  Denna prisreaktion går i enlighet med PPH.  
 
Beneish och Whaley (1996) såg i sin forskning att en indexerare skulle kunna förbättra sin 
avkastning (med andra ord generera överavkastning) genom att ändra indexfondens 
komposition tidigare i utannonseringsperioden. Det öppnade upp frågan om det gick att se ett 
samband mellan tiden då den nya informationen kommer ut och när det faktiska bytet sker av 
aktierna i indexfonder. Skulle ett starkt samband hittas skulle det vara ett bevis mot den 
effektiva marknadshypotesen. De använde sig av aktiepriset på intradagskrediter5 för att 
bevisa att priset på specifika aktier inte ändras omedelbart när de läggs till eller tas bort från 
ett index, men att det sker snabbare än vad tidigare studier hade visat. Från det menar de att 
det finns en vinstmöjlighet av att handla i rätt tid för att få ut en överavkastning. 
 
Blume och Edelen (2004) har undersökt olika strategier som en indexerare kan välja för att 
minimera indexfondens tracking error och samtidigt förbättra avkastningen. De fann att om 
indexerare försökte utnyttja möjligheten att få en överavkastning på deras portföljer genom att 
ändra indexfonden direkt efter utannonseringen, skulle de förbättra sin avkastning med 
genomsnittliga 19,2 baspunkter per år. Det, efter användandet av en så kallad tidig 
handelsstrategi. Detta skulle dock medföra att indexfondernas tracking error skulle bli 
mycket hög, och en indexerare som har som mål att hålla en låg tracking error kan därmed 
inte använda sig av en tidig handelsstrategi.  
 
Det viktiga för en indexerare är att fullt replikera sitt index och därmed hålla en tracking 
error-nivå så låg som möjligt. Blume och Edelen fann att överavkastningen som blir möjlig 
med den tidiga handelsstrategin inte är tillräcklig för att kompensera den höga siffran på 
tracking error. En utomstående investerare, som inte behöver ta hänsyn till ett lågt tracking 
error, kan här hitta en vinstmöjlighet. 
 
Jie Cai (2007) undersökte pris- och volymreaktionen för företag inom den bransch och av 
samma storlek som det företag som väljs in i indexet. Hans val i att studera de liknande 
företagen grundade sig i att dessa inte påverkas av den höjda efterfrågan som ändringen i 
indexet skapar. En eventuell prisreaktion är därför inte trolig som följd av en sluttande 
efterfrågekurva, något som DS-hypotesen påstår om de aktier som väljs in respektive ut. 
Informationen om att ett företag kommer att ingå i indexet kan skapa fördelar för det företaget 
såsom kännedom av andra företag och ökad likviditet. Därför är det mest troligt att en 
eventuell prisreaktion hos de företagen som Cai undersökte, avspeglar en fördelaktig 
information om branschen som företaget, vilket ska väljas in i S&P 500, representeras.  
 
Cai (2007) fann att de företagen hade en signifikant positiv prisreaktion, men inte någon 
ökning av handelsvolymen. Han såg att prisreaktionen hos företagen hade en negativ relation 
till det invalda företagets storlek i branschen, det vill säga reaktionen blev mindre när 

                                                 
5 Räntefria krediter som lånas över dagen. (Sveriges Riksbank 2013-05-20) 
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företaget som valdes in tog upp en större del av branschen. Hans empiri föreslår att tilläggen 
av aktier innehåller information vilken är fördelaktig för företagen inom samma bransch. 
  
Gygax och Otcher (2010) undersökte effekterna en ändring av kompositionen gav för de 
bestående aktierna i S&P 500, för att se om de påverkas av att fonderna behöver ändra 
proportionerna av aktierna i indexet. Forskningen delades upp med i ett test där aktierna 
delades upp för respektive bransch och ett test där alla aktier undersöktes tillsammans. 
 
I det branschuppdelade testet genererades en negativ överavkastning för alla branscher 
oavsett om aktierna i branschen valdes ut eller in i indexet. De fann därmed ingen 
skillnad mellan den positiva informationen hos en ingående aktie och den negativa 
informationen hos en utgående aktie. Vid annonseringen fann de ett signifikant samband 
mellan den negativa överavkastningen och ändring i kompositionen oavsett bransch, 
Dock endast marginell för de aktier inom samma bransch som de invalda aktierna. Ett 
starkare samband fanns för de aktier som tillhörde samma bransch som de utvalda 
aktierna. I testet omfattande alla bestående aktier gick det på ändringsdagen av indexet 
att finna ett signifikant samband för alla aktier.  
 
Gygax och Othchers (2010) resultat tyder på att en förändring i kompositionen av index 
påverkar de bestående aktierna i indexet. De menade att den största orsaken till 
prisförändring för de bestående aktierna var ändring av proportionerna av aktierna i 
indexfonderna till följd av ändring i index.  
 

2.2.1 Sammanställning av tidigare forskning 
 
I tabell 1 sammanfattas alla de ovan nämnda forskningarna för att överskådligt se deras 
resultat. Forskarna har valt olika infallsvinklar för att studera reaktionen av att ett index byter 
komposition och nedan presenteras deras relevans för denna studie.  
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Tidigare forskning om ändring av indexkompositioner 

Tabell 1 Sammanställning av forskning som berör ändringen av en indexkomposition 

Forskning	   Undersökningsområde	   Resultat	   Relevans	  till	  
studien	  

Shliefer	  (1986)	   Om	  priset	  höjs	  av	  en	  ökad	  
efterfråga	  vid	  ändringen	  av	  
komposition,	  S&P	  
annonserar	  en	  dag	  före	  
ändring.	  

Priset	  höjdes	  med	  2,79	  %	  i	  
snitt	  för	  aktier	  som	  valdes	  
in,	  som	  en	  följd	  av	  en	  ökad	  
efterfråga.	  	  

Ändringen	  av	  
kompositionen	  
medför	  en	  reaktion	  
av	  aktiepriset.	  	  

Harris	  &	  Gurel	  
(1986)	  

Om	  priset	  och	  
handelsvolym	  höjs	  vid	  
ändringen	  av	  komposition.	  

Temporär	  signifikant	  
prisökning	  och	  ökad	  
handelsvolym	  dagen	  efter	  
annonsering.	  

Ändringen	  av	  
kompositionen	  
påverkar	  
handelsvolymen	  
och	  avkastning	  hos	  
aktier	  som	  väljs	  in	  
respektive	  ut.	  

Lynch	  &	  
Mendenhall	  
(1995)	  

Om	  priset	  och	  
handelsvolym	  höjs	  vid	  
ändringen	  av	  komposition,	  
S&P	  annonserar	  en	  vecka	  
före	  ändring.	  

Signifikant	  positiv	  
(negativ)	  överavkastning	  
för	  aktier	  som	  valdes	  in	  
(ut).	  Temporär	  prisökning	  
och	  ökad	  handelsvolym	  av	  
blockhandel.	  

Ändringen	  av	  
kompositionen	  
påverkar	  
handelsvolymen	  
och	  avkastning	  hos	  
aktier	  som	  väljs	  in	  
respektive	  ut.	  

Beneish	  &	  
Whaley	  (1996)	  

Om	  en	  överavkastning	  
uppnås	  om	  kompositionen	  i	  
indexfonderna	  ändras	  
tidigare	  i	  
utannonseringsperioden.	  

Det	  går	  att	  få	  ut	  en	  
överavkastning.	  Priset	  
ändras	  inte	  omedelbart	  
vid	  annonsering	  men	  
snabbare	  tidigare	  studiers	  
resultat	  visat.	  

Ändringen	  av	  
kompositionen	  kan	  
generera	  en	  
överavkastning	  
och	  det	  sker	  en	  
temporär	  
prisreaktion.	  

Blume	  &	  
Edelen	  (2004)	  

Olika	  strategier	  indexerare	  
kan	  välja	  för	  att	  minimera	  
tracking	  error	  och	  förbättra	  
avkastning.	  

Tidig	  handelsstrategi	  kan	  
ge	  genomsnittlig	  ökad	  
överavkastning	  per	  år,	  
men	  medför	  hög	  nivå	  av	  
tracking	  error.	  

Ändringen	  av	  
kompositionen	  
påverkar	  
överavkastning	  
hos	  aktier.	  

Gygax	  &	  Otcher	  
(2010)	  

Om	  det	  sker	  en	  effekt	  på	  
övriga	  aktier	  i	  S&P	  500	  när	  
kompositionen	  ändras.	  

Övriga	  aktier	  påverkas	  
negativt	  av	  att	  
indexfonderna	  måste	  väga	  
om	  alla	  aktier	  i	  nya	  
kompositionsändringen.	  

Ändringen	  av	  
kompositionen	  
påverkar	  
avkastning	  hos	  
aktier.	  

Cai	  (2007)	   Om	  priset	  och	  
handelsvolym	  påverkas	  på	  
de	  företag	  vilka	  är	  inom	  
samma	  bransch	  som	  de	  
företag	  som	  väljs	  in	  i	  
indexet,	  och	  därmed	  
innehåller	  positiv	  
information	  om	  branschen.	  

Handelsvolymen	  påverkas	  
inte.	  Signifikant	  positiv	  
prisreaktion	  som	  
innefattade	  en	  negativ	  
relation	  till	  företagets	  
storlek	  i	  branschen.	  

Ändringen	  av	  
kompositionen	  
innebär	  ny	  
information	  till	  
marknaden.	  	  
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3 Metod 
 

Under detta kapitel följer en grundlig beskrivning av ansatsen, metodvalet och 
genomförandet. En hypotesprövning ställs upp och kapitlet avslutas med undersökningens 
validitet, reliabilitet och metodkritik. 

 

3.1 Forskningsansats 
Undersökningen är utformad ur ett deduktivt synsätt, där teorier kommer att prövas mot 
empirisk data. En kvantitativ forskningsstrategi tillämpas där sekundärdata analyseras för att 
förklara förhållandet mellan teori och undersökningen (Bryman & Bell 2005).  
 
Utifrån kunskap och teorier inom området härleds en hypotes vilken kommer att styra 
datainsamlingen samt beprövas av den empiriska undersökningen. Resultatet förkastar eller 
antar hypotesen, följt av att teorin revideras induktivt utifrån det observerade i 
undersökningen (Bryman & Bell 2005).  
 

3.2 Val av metod 
En av de vanligast förekommande metoderna för att mäta marknadseffektivitet är utförandet 
av en eventstudie. Metoden använder sig av data från marknaden för att mäta effekten från en 
specifik händelse och påverkan av värdet på en aktie. På en rationell marknad kommer 
effekten av händelsen att reflekteras omedelbart i priset, vilket gör metoden väl användbar för 
att mäta marknadseffektiviteten (Brown & Warner 1980). 
 

3.3 Datainsamling 
Till undersökningen har all information rörande ändringen i indexet hämtats från OMX Group 
Index Watch News (2013) och all data rörande den dagliga avkastningen och volym är 
hämtad från Nasdaq OMX digitala databas (2013). Undersökningen avser att studera en 
femårsperiod och all data hämtades därefter för åren 2008 till och med 2012. Då revideringen 
sker två gånger årligen kommer totalt 10 tillfällen att studeras. 

3.4 Urval 
Urvalsgruppen för undersökningen kommer att begränsas till tre villkor för att eliminera 
aktier som kan ge missvisande värden för undersökningen. Alla aktier som presenteras i 
annonseringen om ändringen kommer att beaktas. Av dessa granskas deras data för att se om 
denna är fullständig.  
 
Villkor för urvalsgrupp: 

• Aktierna ska presenteras i pressmeddelanden från OMX Group år 2008 till och med 
2012 

• Data om avkastningen samt volym hos aktierna ska vara tillgängligt för samtliga dagar 
under hela händelsefönstret  

• Minst 5 antal handelsdagar mellan annonseringsdagen och ändringsdagen 
 
De aktier som inte uppfyller villkoren raderas från stickprovet och registreras som bortfall. De 
aktier som har bristfällig data eller extremvärden kommer även att tas bort. 
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3.5 Bortfall 
Av de data som samlades in från OMX Group var det 55 (69) stycken aktier som hade valts in 
(ut). Vid undersökning av avkastning eliminerades de aktier vilka hade bristfällig eller 
störande data, vilket resulterade i att undersökningen omfattades av 51 (60) aktier som valdes 
in (ut). Totalt motsvarar det 92,7 % för de invalda aktierna respektive 86,9 % för utgående för 
hela stickprovet som samlades in.  
 
Vid undersökningen av handelsvolymen eliminerades ytterligare aktier på grund av 
ofullständig data i volymen samt en aktie för extremvärde. Undersökningen för volymen 
omfattades därmed av 47 (58) aktier som valdes in (ut), vilket motsvarar 85,4 % respektive 84 
% och kan anses representativt för stickprovet.  
 
Hela listan på alla aktier i undersökningen samt bortfall finns i bilaga 1 och 2. 
 

3.6 Tillvägagångssätt 
Weston et al (2004) och Mackinley (1997) presenterar två snarlika tillvägagångssätt för en 
eventstudie. Med utgångspunkt från deras val kommer denna studie att gå tillväga på följade 
vis: 
 

1. Definiera eventdag och eventfönster 
2. Beräkna normalavkastning 
3. Beräkna överavkastning för varje aktie och dag 
4. Beräkna genomsnittlig överavkastning för samtliga aktier 
5. Beräkna kumulativ genomsnittlig överavkastning 

 
Vid volymberäkningen har ett egenkonstruerat tillvägagångssätt tillämpats. Volymen 
beräknas på följande vis: 
 

1. Definiera eventdag och eventfönster 
2. Beräkna procentuell volymförändring för varje aktie per dag 
3. Beräkna genomsnittlig volymförändring 

 

3.6.1 Eventfönster 
Undersökningen kommer att bestå av två stycken eventdagar: dagen då informationen om 
ändringen släpps är första eventdagen, announcement day (AD); samt dagen då 
kompositionen blir ändrad, change day (CD). Den engelska terminologin kommer att 
användas för att vara konsekvent med övriga förkortningar. Genom att dela upp tidsperioden i 
två olika fönster kommer det att bli lättare att urskilja en eventuell förändring. Vid 
konstruktionen av eventfönstret har forskningen av Lynch och Mendenhall (1995) legat till 
grund, vilka genomförde en likartad studie.   
 
Den första perioden kopplat till AD har ett fönster  á 10 dagar före AD, eventdagen (AD) och 
en period á 5 dagar efter AD. Den andra perioden kopplat till CD har ett fönster á 5 dagar före 
CD, eventdagen (CD) och 10 dagar efter CD.   
 
Tidsrummet mellan AD och CD skiljer sig åt mellan de 10 studerade tillfällena. Därför har 
antalet dagar mellan AD och CD valts till en kortare period än tiden före AD och efter CD. På 
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så vis kommer eventfönstrena aldrig att överlappa respektive eventdag och ge en missvisande 
bild i resultaten.    

 
Figur 3 Eventfönster avkastning 

 
För att se på volymförändringen har undersökningen valt eventfönster CD -10, eventdagen 
CD och CD +10. På grund av att indexerarna vill hålla en så låg nivå som möjligt på tracking 
error bör indexfonderna ändra sin komposition närmast dagen CD, vilket medför att den 
största volymskillnaden bör vara runt dagen CD -1. Detta motiverar undersökningen att 
endast ha ett eventfönster kring CD. Perioden från CD -10 kommer att täcka de flesta dagarna 
mellan AD och CD, vilket medför att en undersökning kring AD kommer att uteslutas.  
 

 
Figur 4 Eventfönster volym 

 

3.6.2 Val av metod för normalavkastning 
För att beräkna överavkastning behövs en normalavkastning definieras vilket är den 
avkastning som skulle förväntas om händelsen inte ägde rum. Forskning (Mackinley 1997; 
Armitage 1996; Dyckman et al 1984) har visat att olika metoder gett annorlunda resultat, 
vilket medför att undersökningen måste göra ett noga val.  
 
CAPM var vanligt använd på 70-talet bland eventstudier. Senare kom CAPM att ersättas av 
andra modeller på grund av modellens restriktioner vilket gjorde den mindre valid (Mackinley 
1997). Efterföljande modeller kom att ha utgångspunkt i CAPM.  
 
Tre modeller som används idag är Marknadsmodellen (The market model method), 
Indexmodellen (The market adjusted return method) samt Medelvärdesjusterade 
avkastningsmodellen (The mean adjusted return method). Armitage (1995) ställer upp en 
tabell där en jämförelse av modellerna redogörs. Han förklarar hur Brown och Warners 
(1980) undersökning fann att indexmodellen och marknadsmodellen visade närliggande 
resultat, medan den medelvärdesjusterade avkastningsmodellen visade ett missvisande 
resultat när eventdagen är densamma. Den sistnämnda modellen visade sig även reagera 
avvikande vid bull- och bear-marknader, vilket kan ge missvisande resultat när 
tidsperspektivet sträcker sig över finanskriser. Armitage (1995) och Dyckman et al (1984) 
menade att valet av modell har bevisats kunna ge effekter på resultatet, men att skillnaden inte 
var nämnvärt stor mellan marknadsmodellen och indexmodellen. Armitage styrker att de båda 
ger ett godkänt resultat för studier.  
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Marknadsmodellen är den mest använda vid eventstudier och baseras på en regressionsanalys 
mellan ett index och en aktieavkastning (MacKinley 1997). Modellen är en funktion av: 

 
Ekvation 1 Marknadsmodellen 

Ret = Förväntad avkastning  β = icke-systematiska risken 
Rmt = marknadens avkastning  α = systematiska risken 

 
Den här studien kommer att använda sig av Indexmodellen. Modellen är en approximation av 
marknadsmodellen med beräkning att den systematiska risken (bolagsrisken) α=0 och den 
icke-systematiska risken (marknadsrisken) β=1. Då det genomsnittliga β för aktierna på 
marknaden är lika med 1 och α vanligtvis är liten, ger approximationen ett accepterat resultat. 
Modellen antar att den förväntade avkastningen är densamma som avkastningen för ett index. 
I beräkningarna används därför ett jämförelseindex. 

 
Ekvation 2 Indexmodellen 

 

3.6.3 Val av index 
OMX Stockholm PI har valts för beräkningar med indexmodellen. OMXSPI är ett index som 
innehåller samtliga börsnoterade företag på Stockholmsbörsen, och anses därför vara 
representativ för utvecklingen av börsen. Då det är ett prisindex (PI) är ingen utdelning 
inräknad i beräkningen av indexet. För att räkna ut den dagliga avkastningen för OMXSPI 
beräknas den procentuella förändringen mellan indexpriset av föregående dag och dagens 
indexpris.  

 
Ekvation 3 Faktisk avkastning för index 

Ra= Faktiska avkastningen  P0= Pris dag 0 
P-1= Pris föregående dag 

 

3.6.4 Beräkning av faktisk avkastning 
Den dagliga avkastningen beräknas genom den procentuella förändringen mellan priset av 
föregående dag och dagens pris.   

 

Ekvation 4 Faktisk avkastning 

 

3.6.5 Abnormal Return – AR 
Överavkastningen, den så kallade abnormala avkastningen, beräknas för varje aktie och dag 
inom eventfönstret. Abnormala avkastningen är skillnaden mellan den förväntade 
avkastningen och den faktiska avkastningen. Summan av skillnaden (negativ/positiv) är 
förändring som eventuellt har orsakats av eventet.  

 
Ekvation 5 Abnormal avkastning 
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3.6.6 Average Abnormal Return – AAR 
AAR är den genomsnittliga abnormala avkastningen för alla aktier för dagen t, och mäter den 
abnormala prisrörelsen. Beräkningen reducerar ytterligare störande faktorer genom att 
samtliga överavkastningar för dagen t adderas och divideras med antalet observationer N. 

 
Ekvation 6 Genomsnittlig abnormal avkastning 

N = antal observationer 
 

3.6.7 Cumulative Abnormal Return – CAR 
Den kumulativa abnormala avkastningen beskriver totaleffekten för aktien över hela eventets 
tidsperiod. 

 
Ekvation 7 Kumulerad abnormal avkastning 

t1 = eventfönstrets startdag  t2 = eventfönstrets slutdag 
 

3.6.8 Average Cumulative Abnormal Return – ACAR 
Den genomsnittliga kumulativa abnormala avkastningen för alla aktier under hela 
eventfönstret. 

 
Ekvation 8 Genomsnittlig kumulerad abnormal avkastning 

 

3.6.9 Handelsvolym 
Den procentuella handelsvolymen kommer att mätas för varje dag under eventfönstret för att 
kunna notera en förändring av handel med de aktier som väljs in respektive ut. Det går då att 
urskilja en eventuell uppgång eller nedgång i kvantitet för aktierna dag för dag. Det med 
förhoppningen att se ett mönster när indexerarna väljer att ändra sin portfölj. Den procentuella 
förändringen i volymen kommer att beräknas för alla aktier, genom att ta volymen för dag t 
delat på volymen för dagen t-1 subtraherat med ett. Summan blir den procentuella 
förändringen. Sedan kommer ett dagligt genomsnitt att beräknas för att få en övergripande 
effekt i handelsmönstret, genom att ta alla aktier för dagen t och dela med antalet 
observationer.  

 

Ekvation 9 Procentuell volymförändring per dag 

 

Ekvation 10 Genomsnittlig volymförändring per dag 
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3.6.10 Priseffekten 
För att stärka hur PPH och DS stämmer in på den svenska marknaden kommer även det 
genomsnittligt dagliga priset att beräknas för att se hur prismönstret ser ut. Det kommer att 
göras för varje dag under eventfönstret CD. 

 
Ekvation 11 Genomsnittlig priseffekt per dag 

 

3.7 Hypotesprövning 
För att undersöka om det finns något signifikant samband i stickprovet, mellan ändringen av 
indexkompositionen och den abnormala avkastningen, kommer en hypotesprövning att 
tillämpas. 
 
I en hypotesprövning testas det observerade utfallet mot ett utfall där endast slumpen har 
inverkan. Två hypoteser ställs emot varandra där nollhypotesen (H0) utgår från slumpen, och 
mothypotesen (H1) säger att det finns ett samband i populationen. I testet prövas 
sannolikheten för att nollhypotesen skulle inträffa, vilken förkastas om sannolikheten visar sig 
vara för liten (Djurfeldt et al 2010).  
 
H0: Ändringen i index genererar ingen överavkastning. ACAR = 0 
H1: Ändringen i index genererar en överavkastning.  ACAR ≠ 0 
 
Om testet förkastar nollhypotesen fastän den är sann, uppstår så kallat Typ I-fel. 
Sannolikheten att det inträffar föreställs av signifikansnivån, vilket i denna undersökning är 
satt till 5 %. Skulle nollhypotesen accepteras fastän den är falsk uppstår istället Typ II-fel. 
Sannolikheten för det andra typfelet är ett okänt tal, och risken för felet ökar när 
sannolikheten för Typ I-fel minskar (Djurfeldt et al 2010). 
 
 
Typ I-fel: 
Förkasta H0 trots att den är sann. 
Typ II-fel: 
Acceptera H0 trots att den är falsk.  
 

Tabell 2 Korstabell av fel vid hypotesprövning 

 

Beslut  
Ej förkasta H0 Förkasta H0 

H0 Korrekt Typ I-fel Sanningen H1 Typ II-fel Korrekt 
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3.7.1 T-test 
T-test genomförs för att testa om det uppmätta medelvärdet kan generaliseras över en 
population. Testet resulterar i ett svar om stickprovet är innanför eller utanför den kritiska 
gränsen (konfidensintervallet). Det kritiska värdet för undersökningen tas fram ur en tabell för 
t-test, där antalet frihetsgrader beräknas genom att ta antalet observationer minus ett (1). Om 
t-värdet hamnar innanför konfidensintervallet kommer H0 att accepteras och H1 förkastas.  

 

 

Ekvation 12 T-värdes beräkning 

 t = t-värde   = medelvärdet för observationernas CAR 
s = standardavvikelse   µ = uppskattat medelvärde för populationen 

  N = antal observationer 
 

3.8 Reliabilitet 
Tillförlitligheten för denna studie anses hög då den har använt sig av metoder och teorier som 
är väl beprövade sedan tidigare. Data använd i studien är offentlig information och medför att 
samma data kan hämtas av framtida forskare för att replikera undersökningen. 
Tillvägagångssättet som studien har använt sig av har motiverats och bearbetningen av 
använd data är väl formulerat steg för steg, vilket medför att studien anses vara replikerbar. 
 

3.9 Validitet 
En undersöknings interna validitet berör kausalitet mellan de undersökta variablerna. En 
eventstudie medför en osäkerhet då metoden innebär svårigheter att urskilja vilken variabel 
som har påverkat eventet. Ett företag kan påverkas av både bolagsspecifika och 
makroekonomiska händelser vilka kan skapa fluktuationer i aktiepriset under eventfönstret. 
Det kan medföra en missvisande bild av den önskvärda synliga effekten av den undersökta 
händelsen.  
 
För att få ett representativt urval krävs det att urvalet väljs ut slumpmässigt, och är en 
förutsättning för att kunna generalisera undersökningen till populationen. Vid valet av index 
för undersökningen tillämpades ett bekvämlighetsurval för att finna ett index på 
Stockholmsbörsen som innehöll många ändringar i kompositionen. Om indexet hade valts 
slumpmässigt skulle risken ha ökat för att undersökningen skulle genomföras på ett index 
bestående av färre aktier och förmodligen färre ändringar. Det skulle medföra att testet skulle 
innehålla färre observationer och möjligheten till ett representativt urval skulle minskas 
ytterligare. Dock har studien valt all data objektivt och undersökningen representeras av alla 
aktier som valts in och ut ur OMXSB, bortsett från de som inte uppfyllde kriterierna för 
urvalet. Undersökningen stärks av att urvalet för t-testet är så pass stort att risken för Typ I-fel 
blir mindre då slumpmässiga avvikelser reduceras.  
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3.10 Metod- och källkritik 

3.10.1 Val av eventfönster 
Flertalet studier har använt sig av långa tidsfönster (-40, +40) för att vara säkra på att få med 
hela effekten av det som undersöks. Det medför också att störande faktorer inkluderas i 
fönstret, vilka kan vara svåra att urskilja och medför svårigheter att bedöma vad som 
verkligen har gett effekt under eventet. Om däremot ett kort fönster (-2, +2) väljs stärks 
undersökningen i och med att effekten med stor sannolikhet har blivit isolerad, risken är dock 
att inte hela effekten av händelsen får plats inom tidsfönstret.  
 
Denna studie har använt sig av ett mellanting och har dessutom två eventdagar vilket 
försvårar valet av hur eventfönstrena ska konstrueras. De två eventdagarna kan fastställas med 
de exakta datumen för både AD och CD, vilket medför att effekten för dessa dagar kan mätas 
med precision. Då dagarna emellan eventdagarna skiljer sig åt mellan aktierna, valdes 10 
dagar innan och 5 dagar efter AD och vice versa för CD. Valet av eventfönster medför att om 
fönstren skulle föras samman skulle de överlappas med en dag för en del av aktierna. För de 
berörda aktierna kommer hela effekten att mätas. De aktier som hade längre än 10 dagar 
mellan eventdagarna kommer inte att få effekt av dem dagarna mäta vilket kan missgynna 
studiens reliabilitet.  
 

3.10.2 Datainsamling och artiklar 
Nasdaq OMX Group anses vara en tillförlitlig källa då de bedriver börsen i flertalet länder. 
All data rörande historiska aktiekurser samt volym, vilket studien har använt sig av, kommer 
direkt från deras databas på Nasdaq OMX Groups hemsida. Annonseringsutlåtandena 
hämtades på samma hemsida, och har kompletterats via direkt mailkontakt med 
kontaktperson på Global Index Group. De aktier som har haft brister i data räknas som 
bortfall på grund av ofullständig data vid hämtning. Dessutom eliminerades extremvärden 
som störde utfallen efter bearbetning. 
 
Flertalet av artiklarna som studien refererar till är erkända och accepterade inom 
forskningsvärlden, och däribland står några nämnda forskare som pionjärer till teorierna. 
Artiklarna vars författare inte är av lika känd karaktär, granskades innan de valdes ut. Deras 
forskning har genomgått många prövningar av andra forskare och tillförlitligheten bland 
källorna uppfattas därmed som hög.  
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4 Resultat 
 

Här presenteras en sammanställning av resultaten följt av tillhörande tabeller.  Resultaten för 
volymen är kopplat till två diagram i bilagorna och kapitlet avslutas med en presentation av 
priseffekten.  

 

4.1 Announcement Day  
Resultaten visar att de aktier som valdes in i OMXSB genererar en positiv abnormal 
avkastning i fönstret AD, dock ej med en signifikant skillnad. ACAR är endast på 1,02 %. 
Generellt var periodens avkastning positiv, men var dock marginellt negativ under 7 av 16 
dagar.  
 
För de aktier som valdes ut ur OMXSB fanns det en signifikant negativ avkastning under 
eventfönstret för AD. Perioden hade en negativ ACAR på -6 %. Den genomsnittliga 
avkastningen för aktierna var generellt negativ förutom på 4 av 16 dagar då den var 
procentuellt positiv, men dock bara marginellt. På AD hade de utgående aktierna endast en 
positiv avkastning på 0,491 %.  
 

4.2 Change Day 
För eventfönstret CD kunde en positiv ACAR på 2,55 % urskiljas för de aktier som valdes in i 
OMXSB. Avkastningen var positiv dagarna innan ändringsdagen för att sedan avta på CD och 
sakta vandra nedåt dagarna efter ändring. Perioden bestod av 7 dagar positiv och 9 dagar 
negativ procentuell abnormal avkastning.  
 
Resultaten visar att de aktier som valdes ut ur OMXSB under eventfönstret CD inte hade en 
signifikant abnormal avkastning (ACAR -0,41 %). Den genomsnittliga avkastningen var 
generellt negativ men hade en positiv procentuell avkastning för 6 av totalt 16 dagar. På CD 
var den genomsnittliga abnormala avkastningen 1.63 %.  
 
Nedan presenteras resultatet av hypotesprövningen av den genomsnittliga kumulerade 
abnormal avkastningen för de fyra eventfönstren. 

Hypotesprövningstabell 

 
 

Fönster ACAR  Kritiskt värde T-värde Hypotesprövning 

AD 1,02 % 2,0009 0,7297 Acceptera H0 

CD 2,55 % 2,0009 2,0335 Förkasta H0, Acceptera 
H1 

AD -6,0 % -2,0000 -3,5890 Förkasta H0, Acceptera 
H1 

 
 
IN 
 
IN 
 
UT 
 
UT CD -0,41 % -2,0000 -0,1881 Acceptera H0 

Tabell 3 Sammanställning av hypotesprövning 
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Denna tabell visar den genomsnittliga abnormala avkastningen för ingående och utgående 
aktier för alla dagar i de fyra eventfönstren. 

Avkastningstabell 
IN IN UT  

Dag 
IN UT  

Dag 
AAR AAR  AAR AAR 

-10 -0,146% -0,945% -5 1,324% 0,954% 
-9 0,045% -0,441% -4 0,682% -1,450% 
-8 0,100% 1,057% -3 1,106% -0,375% 
-7 0,016% -0,580% -2 1,730% -0,321% 
-6 0,630% -1,688% -1 1,883% -0,653% 
-5 -0,320% -0,401% CD -1,355% 1,636% 
-4 -0,185% -0,575% +1 -0,082% 0,093% 
-3 0,380% 0,090% +2 -0,741% -0,011% 
-2 0,441% -0,542% +3 0,433% 0,370% 
-1 -0,055% -1,009% +4 -0,865% 0,274% 
AD 0,794% 0,491% +5 -0,160% -0,289% 
+1 0,591% -0,341% +6 -0,531% -0,197% 
+2 -0,188% -0,910% +7 -0,311% -0,197% 
+3 -0,075% -0,658% +8 0,232% -0,018% 
+4 -0,569% -0,205% +9 -0,024% 0,212% 
+5 -0,432% 0,523% +10 -0,766% -0,437% 

Tabell 4 AAR CD & AD 

4.3 Volym 
För de aktier som valdes in i OMXSB kan volymtoppar urskiljas på tre av dagarna. Den första 
dagen är CD -9 och är AD för några av aktierna och för andra ett datum närliggande AD. På 
dagen CD -1 kan den tydligaste ökade handelsvolym urskiljas på 272 %, följt av en tydlig 
nedgång på dagen CD. Den tredje dagen som hade en signifikant ökad handelsvolym var CD 
+7. 
Se figur 9. 
 
För de aktier som valdes ut ur OMXSB går det även i detta fall att urskilja en tydlig ökad 
handelsvolym för dag CD -2 och CD -1 med ett högsta värde på 525 %. I grafen syns även en 
ökning i volymen under dagen CD -5. 
Se figur 10. 
 

4.4 Priseffekt 
Vid observation av priset går det att, i enlighet med DS-hypotesen, urskilja det genomsnittliga 
priset stiga när en aktie väljs in i index. Vid ett inträde toppas priset runt CD vilket speglar 
handelsvolymens mönster, för att sedan återgå till det ursprungliga priset efter 10 dagar. 
Förändringen av priset vid en utgång ur index visar inget urskiljbart mönster.  
Se figur 11 och 12. 
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5 Analys 
 

Här presenteras en analys utifrån det resultat studien har uppnått. Överavkastningen, 
priseffekten samt volymen diskuteras på djupet. 

 

5.1 Överavkastning 
Studiens undersökning av marknadens prisvandring har visat ett delat resultat. Priserna må ha 
varit slumpartade dagarna innan informationen var tillgänglig, men när ändringen 
annonserades började ett mönster att urskiljas. Resultaten tenderade att vara snarlika de 
resultat som uppnåddes i forskningen av Lynch och Mendenhall (1995); liknande mönster såg 
trädas fram och liknande resultatsiffror därmed.  
 
För de utgående aktierna började en negativ trend dagen efter annonseringen för den 
genomsnittliga överavkastningen. Visserligen var utvecklingen positiv för några av 
eventdagarna, där CD är den mest utmärkande. Under eventfönstet för AD visade t-testet en 
signifikant skillnad i avkastning för de aktier som valdes ut. Det talar emot en mellaneffektiv 
marknad och The Random Walk Theory i den utsträckningen att marknaden får ut en 
överavkastning, och priset därmed inte är fullt justerat av informationen. Dock finner 
undersökningen ingen signifikant skillnad i eventfönstret CD och det talar därmed för att 
marknaden fungerat effektivt. 
 
För de ingående aktierna utskiljs ett liknande mönster. Det är ett delat resultat med omvänd 
effekt där ingen signifikant skillnad återfinns i avkastningen för eventfönstret AD, vilket 
skulle kunna förklaras av att marknaden fungerat effektivt när informationen blir tillgänglig. 
Det delade resultatet kan även finna förklaring i att indexerarna avvaktar med sin handel för 
att minimera tracking error, och i och med det inte agerar vid AD. Om så är fallet, stärks 
resonemanget (Lynch & Mendenhall 1995) att en positiv signifikant (marginell) skillnad i 
avkastningen sker runt eventfönstret CD, och som denna studie visar är skillnaden för ACAR 
signifikant.  
 
Den tidigare forskningen av Harris och Gurel (1986) resulterade i en ökning av ACAR på 3 % 
för ingående aktier i eventfönstret CD, vilket i den här undersökningen visar ett närliggande 
resultat på 2,55 %. Undersökningen tyder på att en överavkastning går att åstadkomma, men 
resultaten visar endast en marginellt signifikant skillnad av ACAR då t-värdet hamnar strax 
ovanför det kritiska värdet.  
 
Resultatet antyder att investerare initialt reagerar starkare på negativ information än på positiv 
information. Antydandet föreslås då eventfönstret för AD (negativ information, utgående 
aktier) har en starkare signifikant skillnad för ACAR än eventfönstret för CD (positiv 
information, ingående aktier). Resultatet visar att dagarna innan annonseringen har väldigt 
negativa genomsnittliga överavkastningar för de aktier som ska väljas ut, vilket kommer att 
påverka eventfönstrets ACAR. Då informationen om ändringen inte är offentlig vid dessa 
dagar, kan det tyda på att marknaden redan har reagerat på annan negativ information om 
dessa aktier. Reaktionen kan beröra bolagsspecifika (utgivandet av årsrapporter, förvärv et 
cetera) eller makroekonomiska frågor, och bidrar till att handel av de berörda aktierna har 
börjat innan AD vilket påverkat priset.  
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Price Pressure- och Downward Sloping demand-hypoteserna antar att AAR uppnår den 
högsta positiva (negativa) avkastningen för ingående (utgående) aktier dagen innan 
ändringsdagen (CD -1), eftersom det är mest troligt att indexerarna då väljer att handla. I 
resultatet går det att se ett sådant mönster för ingående aktier, där CD -1 uppnår den högsta 
genomsnittliga överavkastningen på 1,883 %. Utgående aktier påvisar det näst lägsta värdet 
för AAR (-0,653 %) under CD -1 och uppnår det absolut lägsta under CD -4 (-1,450 %). En 
alternativ förklaring till varför det högsta värdet inte uppnås på CD -1 kan vara att 
prisförändringen är beroende av de övriga investerares och indexerares agerande. Dels till 
vilken utsträckning övriga investerare på marknaden agerar och försöker dra nytta av 
indexfondernas beteende innan CD -1, dels koncentrationen av indexerarnas handel till den 
specifika dagen.  
 
Vidare menade Lynch och Mendenhall (1995) att i enlighet med PPH kommer priset börja 
återgå med start på CD och sedan sluta när alla indexfonder har avslutat sin handel. I denna 
studie av Stockholmsbörsen ändras AAR kraftig från CD -1 till följande dag, där ingående 
aktier medförs en negativ trend och utgående aktier en positiv trend. Det går där med att 
urskilja en prisregress med start på CD vilket stärker antagandena i PPH. Den genomsnittliga 
prisförändringen för de ingående aktierna under CD kan urskilja denna prisregress, medan 
förändringen för de utgående inte var utmärkande. Eftersom priset återgår till sin ursprungliga 
nivå med start på ändringsdagen, går det att tolkas som att händelsen inte innehöll någon ny 
information för marknaden. Som Harris och Gurel (1986) menade kan priseffekten ha uppstått 
endast för att få investerare att handla med aktier de annars inte skulle ha handlat med.  

5.2 Volym 
Lynch och Mendelhall (1995) har i sin forskning presenterat ett resultat av volymen där en 
trend visas gällande både aktier som väljs in respektive ut. De kunde se en mindre ökning i 
handelsvolymen vid annonseringsdagen och en stor ökning 1-2 dagar innan ändring av 
indexkompositionen. Liknande resultat har uppvisats i denna undersökning med tydliga 
mönster av en ökad handelsvolym kring CD. Även om handeln tenderar att ha en mindre upp- 
och nedgång mellan CD -10 och CD -2, går det att se en markant ökning i handelsvolymen 1-
2 dagar innan CD för både ingående och utgående aktier. Resultatet påvisar den praxis som 
indexerarna följer då de väljer att genomföra sin handel under dessa dagar för att hålla 
tracking error låg.  
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6 Slutsats 
 

Detta avsnitt presenterar de slutsatser som har nåtts av undersökningens resultat och analys. 
 

Syftet med studien var att undersöka om det är möjligt att göra en överavkastning på de aktier 
som valdes in respektive ut ur OMXSB. I resultatet kunde en signifikant genomsnittlig 
kumulativ överavkastning urskiljas för de ingående aktiernas eventfönster CD och för 
utgående aktiernas eventfönster AD. I resultatet för de utgående aktiernas ACAR, över 
eventfönstret AD, gick det att finna påfallande höga siffror på AAR innan AD vilket tolkas ge 
missvisande siffror på resultatet. Det är därmed svårt att dra någon slutsats om den 
signifikanta skillnaden av överavkastningen. För de resterande två eventfönstrena fanns inget 
samband mellan avkastning och aktuell information vilket till stor del tyder på att marknaden 
har agerat effektivt utifrån informationen om ändringen.  
 
Delsyftet med studien var att urskilja en signifikant ökning av handeln kring CD. Likt Lynch 
och Mendenhalls (1995) forskningsresultat har denna undersökning sett en markant ökning i 
handelsvolymen dagen innan kompositionen ändras. Det talar för att indexerare väljer att byta 
ut innehållet i sina indexfonder 1-2 dagar innan ändringsdagen.  
 
Priseffekten för ingående aktier som uppmättes vid denna studie skulle kunna tala för PPH då 
det genomsnittliga priset nådde sin topp på CD -1, för att sedan sakta avta och återgå till sin 
ursprungliga nivå. Tillsammans med den ökade handelsvolymen som en reaktion av den 
ökade efterfrågan tyder priseffekten på att aktier kan ha en sluttande efterfråga, i fallet för de 
ingående aktierna. Gällande utgående aktier kunde inget mönster för det genomsnittliga priset 
konstateras vilket är konsekvent med att dessa aktier inte gav någon signifikant 
överavkastning.  
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7 Avslutande diskussion 
 

I kommande text lyfts undersökningsproblemet för att diskuteras i ett större perspektiv. 
Förslag på vidare forskning läggs fram, och kapitlet avslutas med en kritisk syn på den 
genomförda studien. 

 
Indexfonder som investeringsalternativ innebär en lägre risk och passar därför bättre för ett 
långsiktigt sparande. Den här undersökningens problemfråga riktar sig främst till de aktiva 
investerare som är mer riskbenägna för att generera kortsiktiga vinster. Kännedomen av 
forskningens resultat kan vara användbart som komplement till befintlig börskunskap för 
möjligheten att ställa upp egna handelsregler som bygger på hur investeraren ska agera inför 
en kompositionsändring av ett index, något Lynch och Mendelhall (1995) nämnde i sin 
forskning. 
 
Idag finns det många olika investeringssätt och ett alternativ för en aktiv investerare är att 
blanka aktierna. Blankning innebär att en investerare tror att en aktiekurs kommer att sjunka 
och lånar en aktie vid en viss kurs (exempelvis 50kr). Den belånade investeraren säljer aktien 
vidare till priset av 50kr och avvaktar kursen att sjunka. När kursen är lägre (exempelvis 30kr) 
än det sålda priset köper investeraren tillbaka den lånade aktien till det nuvarande priset. 
Investeraren har där med tjänat 20kr på att blanka aktien. Metoden är riskfylld då en omvänd 
situation där aktiekursen istället går upp innebär att investeraren måste köpa den lånade aktien 
till ett högra pris än vad den såldes för. För en duktig och en erfaren investerare skulle denna 
metod kunna tillämpas tillsammans med kunskap om aktiernas reaktion vid en ändring av 
komposition för ett index.  
 
Forskningsproblemet kring överavkastning vid ändring av indexkomposition har bedrivits på 
den amerikanska marknaden medan den svenska marknaden än idag saknar liknande 
forskning i samma utsträckning. Att resultaten nått en överavkastning kring händelsen gör 
frågan än mer intressant och relevant att lyfta fram i svensk forskning. En investerare kommer 
alltid att försöka att värdemaximera till den grad investeraren är riskbenägen. En metod för att 
kunna skapa en överavkastning vid indexbyte skulle öppna nya möjligheter för den duktiga 
investeraren.  
 
Två faktorer har dock en betydande roll vilka båda försvårar möjligheten att generera en 
överavkastning. En faktor är de transaktionskostnader som uppstår vid handel. Om vidare 
studier kring ämnet skulle finna att det är möjligt att få överavkastning, medföljer att 
undersöka hur mycket vinst som består efter diverse transaktionskostnader. Den andra faktorn 
behandlar risken att marknaden anpassar sig, det vill säga justerar upp eller ned priset. 
 
Den totala fondförmögenheten hos privat personer har ökat med 123 miljarder kronor sedan 
slutet av 2012 (Statistiska centralbyrån 2013). Fler tänker på pensionen och framtiden nu än 
förr i tiden. En alternativ sparform är indexfonder vilket intresset har ökat för på senare år, 
vilket skulle kunna medföra att fler indexfonder startas upp samt att dessa växer i storlek. Om 
indexfonderna växer och indexerarna därmed börjar handla med större kvantiteter är det 
fortfarande till det begränsade utbudet av aktier på marknaden. Efterfrågan på de berörda 
aktierna ökar och till följd kommer priset att stiga, vilket kan leda till en större avkastning. 
Stämmer resonemanget kan det komma att bli mer intressant att se hur stora överavkastningar 
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som faktiskt blir möjligt att generera, eller ställa sig frågan om marknaden agerar effektivt 
och anpassar sig till investerarnas beteende.  
 

7.1 Kritisk granskning av studien 
I genomförandet av studien finns begränsningar som nu ska tas upp. Lynch och Mendelhall 
(1995) valde att ha två teststickprov i sin undersökning: ett rent stickprov vilket var reducerat 
från företag påverkade av förvärv och spin-off6 och ett komplett stickprov där alla företagen 
ingick. Denna undersökning valde att inte göra en sådan uppdelning.  Då deras undersökning 
nådde en starkare signifikant skillnad i det rena stickprovet, skulle även denna undersökning 
kunnat uppnå ett mer signifikant resultat om ett rent stickprov ingått i studien. Dock har valet 
av ett stickprov bidragit till en mer objektiv insamling av data.  
 
Problematiken vid valet av metoden för att beräkna förväntad avkastning och frågan om 
resultatet blivit densamma om den mer använda marknadsmodellen blivit tillämpad kvarstår.  
Vidare bör storleken på de olika börsmarknaderna ta i beaktning. Att jämföra den svenska 
börsmarknaden mot den amerikanska kan förvisso ge olika utfall, men är inte mindre viktig 
att studera. S&P 500 är ett stort index som många indexfonder rättar sig efter, och ett 
storleksmässigt liknande index går inte att finna på den svenska marknaden. Förslag till 
vidare forskning är att i studien inkludera en utförlig analys av alla index på svenska 
marknaden för att hitta det index som flest indexfonder rättar sig efter.  

                                                 
6 När avdelningar i ett företag avvecklas till ett eget företag. 
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Diagram 

Genomsnittlig överavkastning för ingående aktier, annonseringsdag fönster 

 
Figur 5 AAR AD Ingående aktier 

 
Genomsnittlig överavkastning för utgående aktier, annonseringsdag fönster 

 
Figur 6 AAR AD Utgående aktier 
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Genomsnittlig överavkastning för ingående aktier, ändringsdag fönster 

 
Figur 7 AAR CD Ingående aktier 

 
Genomsnittlig överavkastning för utgående aktier, ändringsdag fönster 

 
Figur 8 AAR CD Utgående aktier 
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Handelsvolym kring ändringsdagen för ingående aktier 

 
Figur 9 Handelsvolym ingående aktier 

 
Handelsvolym kring ändringsdagen för utgående aktier 

 
Figur 10 Handelsvolym utgående aktier 
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Genomsnittlig prisförändring kring ändringsdagen för ingående aktier 

 
Figur 11 Prisförändring ingående aktier 

 
Genomsnittlig prisförändring kring ändringsdagen för utgående aktier 

 
Figur 12 Prisförändring utgående aktier 
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Bilagor 

Bilaga 1 Aktier i undersökningen 
 
IN    UT 
16 juni 2008  
AarhusKarlshamn   Gunnebo AB 
AddNode AB ser. B   Lundin Mining Corporation SDB 
Betsson AB ser. B   Nobia AB  
Connecta AB 
Wihlborgs Fastigheter AB 
 
11 december 2008 
Rederi AB Transatlantic ser. B  AarhusKarlshamn 
Sigma AB ser. B   Cision AB 
Stora Enso Oyj ser. A   Hexagon AB ser. B 
Tricorona AB    Husqvarna AB ser. A 
    Öresund, Investment AB 

PA Resources 
Semcon AB 
Transcom WorldWide S.A SDB 
Vostok Gas Ltd SDB 

 
 
12 maj 2009 
Loomis AB ser. B   Cyber som Group Europé 
Net Entertainment NE AB ser. B  Rederi AB Transatlantic 
PA Resources 
Transcom Worldwide S.A SDB ser.B 
 
 
 
9 november 2009 
Aarhus Karlshamn AB   Addnode AB ser. B 
Cybercom Group Europa AB 
Hexagon AB ser. B 
Proffice AB ser. B 
Öresund, Investment AB 
 
7 maj 2010 
Active Biotech AB   AarhusKarlshamn AB 
Arise Windpower AB   Hexagon AB ser. B 
Biovitrium AB   PA Resources 
Gunnebo AB   Trancom WorldWide S.A. SDB ser.B 
Höganäs AB ser. B 
Klövern AB 
Lundin Mining Corporation SDB 
Proact IT Group AB 
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8 november 2010 
Rederi AB Transatlantic   Höganäs AB 
    Millicom International Cellular S.A. 

Investment AB Öresund 
Proffice AB 

 
 
9 maj 2011 
Addnode AB   Cybercom Group AB 
Hexagon AB   Enea AB 
Höganäs    Eniro AB 
Medivir AB    Gunnebo AB 
Millicom International Cellular   Swedish Orphan Biovitrum AB 
Proffice AB 
 
 
 
10 november 2011 
Nobia AB    EnQuest PLC 
Opcon AB    Medivir AB ser. B 
ReadSoft AB ser. B   Rezidor Hotel Gruop 
Sigma AB ser. B   SSAB AB ser. B 
 
7 maj 2012 
AarhusKarlhamn AB AAK  Acando AB ser. B 
Billerud AB BILL   Addnode AB ser. B 
Fastighets AB Balder ser. B  Axfood AB 
HEXPOL AB ser. B   Connecta AB 
Mekonomen AB   Hakan Invest AB 
NCC AB ser. B   HiQ International AB  
NIBE industrier AB ser. B Industrial & Financial Systems AB ser. 

B 
Rezidor Hotel Group AB   Klövern AB  
Stora Enso Oyj ser. R   Know IT AB 
    Loomis AB ser. B 

Nobia AB Opcon AB 
Oriflame Cosmetics S.A. SDB  

    Proact IT Group AB 
Proffice AB ser. B 
ReadSoft AB ser. B 
Rederi AB Transatlantiv ser. B 
SAS AB  
Securitas AB ser. B 
Sigma Ab ser. B 
Svenska Cellulosa AB SCA ser. A 
Tieto Corpotation  
TradeDoubler AB 
ÅF AB ser. B 
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9 november 2012 
Black Earth Farming Ltd. SDB  Fastighets AB Balder ser. B
  
Klövern AB     Trigon Agri A/S 
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Bilaga 2 Bortfall  
 
IN 
16 juni 2008  
Cision AB    Ofullständig data för volym 
Atrium Ljungberg AB ser. B  Ofullständig data för volym 
 
8 december 2008 
Tricorona AB   Data saknas 
 
9 maj 2011 
Etrion Corporation    Ofullständig data 
 
10 november 2011 
Svenska Callulosa AB SCA ser. A  Data saknas 
 
7 maj 2012 
Cloetta AB ser. B    Extremvärde i volym 
Trigon Agri A/S   Ofullständig data för volym 
 
9 november 2012 
Nokia Corporation SEK   Data saknas för SEK 
 
UT 
16 juni 2008 
HEXPOL AB ser. B   Ofullständig data 
 
11 december 2008 
D. Carnegie & Co AB   Data saknas 
Loomis AB ser. B   Ofullständig data 
Teleca AB ser. B   Data saknas 
 
 
12 maj 2009 
Nokia SEK    Data saknas 
 
9 november 2009 
LBI International AB   Data saknas 
Tricorona AB   Data saknas 
 
9 maj 2011 
CDON Group AB   Spin-off 
Nokia Corporaton SEK   Data saknas för SEK 
Svenska Cellulosa AB SCA ser. A  Ofullständig data för volym 
 
10 november 2011 
Active Biotech AB   Ofullständig data för volym 
 
 
 


