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Abstract 
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Title: The index effect- a study on Nasdaq OMXS30 and OMXH25 

Introduction: A significant part of the financial literature is based on the Efficient Market Hypothesis 

which assumes that prices in the market reflects all available information. Anomalies, such as the index 

effect, indicate weaknesses in this theory as it has been proved that it is possible to outperform the market 

using public information. Hence, the index effect can be linked to market efficiency which makes it 

interesting to study from a theoretical perspective. The mapping of the index effect is also interesting 

from a practical perspective, as it leads to a better understanding of whether investors and firms should 

take this anomaly into account. 

Problem: Is there an index effect, how does it behave and what can explain this effect? 

Purpose: The aim of this study is to investigate the index effect. This is to be able to draw conclusions 

about market efficiency and if investors and firms should take this anomaly into account. The index 

effect will be studied on OMXS30 and OMXH25 as these indices enables a price effect being traced to 

an index revision, separate from any new information being revealed. 

Method: The research approach will be deductive in nature, where existing theories in the field are used 

to generate hypotheses. These are then tested quantitatively by an event study based on time series data 

for stocks on the basis of an index revision. 

Conclusions: The results of this study shows an index effect for included stocks but not for excluded 

stocks. The index effect for included stocks can be distinguished from the end of the reference period. 

This is in line with what can be expected, since the criteria are designed so that a revision can be 

predicted. This effect is permanent and can be traced to an increased demand for stocks that are not 

perfect substitutes (Imperfect Substitute Hypothesis) and a greater awareness among investors 

(Awareness Hypothesis). Days after revision when the index effect already has reached its cumulative 

peak, there is a trend towards a reversal. This can be explained by that there exists a temporary price 

pressure associated with the revision (Price Pressure Hypothesis), in addition to a permanent effect. 

Finally, the index effect has decreased over time indicating that the market has become more efficient. 
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Sammanfattning 

Examensarbete, Civilekonomprogrammet. Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet 

Författare: Patrik Larsson och Pontus Gislén 

Handledare: Håkan Locking 

Examinator: Sven-Olof Collin 

Titel: Indexeffekten- en studie gjord på Nasdaq OMXS30 och OMXH25 

Bakgrund: Mycket av den finansiella litteraturen bygger på Efficient Market Hypothesis som innebär 

att priserna på marknaden speglar all tillgänglig information. Anomalier såsom indexeffekten indikerar 

på brister i denna teori då det visat sig möjligt att prestera bättre än marknaden med hjälp av publik 

information. Indexeffekten kan således härledas till effektiviteten på marknaden vilket gör studien 

intressant ur ett teoretiskt perspektiv. Kartläggningen av indexeffekten är också intressant ur ett praktiskt 

perspektiv då den medför en ökad förståelse för huruvida investerare och företag bör ta hänsyn till denna 

anomali. 

Problemformulering: Finns det en indexeffekt, hur ser den i sådana fall ut och vad kan förklara den? 

Syfte: Syftet med denna studie är att kartlägga indexeffekten. Detta för att kunna dra slutsatser kring 

marknadseffektivitet och om investerare och företag bör ta hänsyn till denna anomali. Indexeffekten 

kommer att studeras på OMXS30 och OMXH25 då dessa index möjliggör att en priseffekt kan härledas 

till en indexrevidering separat från att ny information påverkar. 

Metod: Forskningsansatsen kommer att vara deduktiv i sin karaktär där befintliga teorier inom området 

används för att generera hypoteser. Dessa testas sedan kvantitativt genom en eventstudie baserad på 

tidsseriedata för aktier som legat grund för en indexrevidering.   

Slutsats: Resultatet av studien visar på en indexeffekt för inkluderade aktier men inte för exkluderade 

aktier. Indexeffekten för inkluderade aktier kan påvisas från referensperiodens slut vilket är i linje med 

vad som kan förväntas eftersom kriterierna är utformade så att en revidering då med säkerhet kan 

förutspås. Denna effekt är permanent och kan härledas till en ökad efterfrågan av aktier som inte fungerar 

som substitut (Imperfect Substitute Hypothesis) samt en ökad medvetenhet bland investerare 

(Awareness Hypothesis). Dagarna efter revidering då indexeffekten nått sin kumulativa topp finns dock 

tendenser till en mindre tillbakagång vilket kan förklaras av, att det utöver den permanenta effekten, 

även existerar ett tillfälligt pristryck kring revidering (Price Pressure Hypothesis). Slutligen konstateras 

att indexeffekten avtagit över tid vilket indikerar på att marknaden blivit mer effektiv. 
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1. Inledning   

I inledningskapitlet presenteras bakgrunden för ämnesområdet. Efter 

det följer en problemdiskussion där vi lyfter fram problematiken med 

indexeffekten som anomali, dess koppling till marknadens effektivitet 

och varför detta är intressant att studera. Därefter formuleras studiens 

problemformulering och avslutningsvis syftet.  

1.1 Bakgrund  
För att beskriva hur en aktiemarknad utvecklas generellt används index. Dessa fungerar som 

handels- och benchmarkingindikatorer av den globala ekonomin och består av en samling aktier 

som representerar en specifik marknad, alternativt delar av specifik marknad. Det finns flera 

olika typer av index som alla mäter olika aspekter av aktiemarknaden och dessa kan 

kategoriseras i tre grupper: 1. Index skapade av börsen som baseras på samtliga aktier som 

handlas på den specifika aktiemarknaden. 2. Index skapade av organisationer som subjektivt 

väljer vilka aktier som ska inkluderas och 3. Index som bygger på objektiva värden såsom som 

företags marknadsvärde. I den första kategorin återfinns index som New York Stock Exchange 

Composite Index, som speglar marknadsvärdet för samtliga aktier handlade på börsen. De mest 

populära indexen i den andra gruppen är Dow Jones Industrial Average och Standard & Poor´s 

500. DJIA baseras på de 30 största och mest omsatta amerikanska industriföretagen och S&P 

500 representerar företag från de två största amerikanska börserna och OTC-marknaden. En del 

index tillhörande denna kategori representerar ett brett segment av aktiemarknaden medan 

andra index representerar olika sektorer som teknologi, olja, gas och finans. I den tredje gruppen 

återfinns index som Wilshire 5000 och Russell 3000 där kriterierna baseras på marknadsvärdet 

(Fabozzi & Modigliani, 2009). 

 

En fråga som länge diskuterats inom det finansiella området är huruvida investerare på sikt kan 

prestera bättre och erhålla en högre riskjusterad avkastning än marknaden. Detta kan studeras 

genom att en förvaltad portfölj sätts i relation till en slumpmässig portfölj, vilket i praktiken 

utgörs av ett benchmark såsom ett index (Bodie, Kane, & Marcus, 2009). Flera studier som 

gjorts har visat på att aktivt förvaltade portföljer inte genererar högre avkastning än index 

(Gruber, 1996), vilket har gjort att investerare fått upp ögonen för indexfonder. Indexfonder har 

under de senaste 25 åren ökat kraftigt i popularitet och uppskattas nu sammanlagt världen över 

att överstiga ett värde av 1 biljon USD. Denna typ av fond som följer index bygger inte sina 

investeringsbeslut på fundamental analys. Istället justeras portföljens innehav efter förändringar 



6 

 

i det valda indexet (Kappou, Brooks, & Ward, 2009). Målsättningen för en indexfond är således 

inte att överträffa marknaden eller att genom aktiv förvaltning överträffa en specifik aktie. 

Istället är målsättningen att minimera skillnaderna mellan portföljens avkastning och det valda 

indexet. Dessa skillnader benämns tracking error och undviks i praktiken genom att fonden 

replikerar hela indexets innehav. Vid en förändring av ett index sammansättning, genom att ett 

företag inkluderas eller exkluderas, krävs en omedelbar justering i portföljen för de indexfonder 

som replikerar indexet. För större marknadsindex kan detta ge upphov till en priseffekt som 

innebär att priserna för inkluderade (exkluderade) företag pressas upp (ner) till följd av att 

indexfonderna ändrar sina innehav. Indexeffekten definieras således som ett pristryck som 

uppstår till följd av att en aktie inkluderas i eller exkluderas från ett index (Kappou, Brooks, & 

Ward, 2007). 

 

1.2 Problematisering   
Mycket av den finansiella teorin bygger på antagandet om att marknaden är effektiv vilket 

benämns Efficient Market Hypothesis (EMH). Denna teori har vidareutvecklats av Fama (1970) 

som menar att en marknad vars individer är rationella och nyttomaximerande och där priserna 

speglar all tillgänglig information är en effektiv marknad. Om detta gäller skapas en grund för 

företag och investerare att fatta korrekta beslut utifrån de rådande priserna. En logisk 

konsekvens av att marknaden är effektiv är att det på lång sikt inte finns några 

arbitragemöjligheter.   

 

Över tiden har EMH kommit att kritiseras, detta inom flera olika områden (Malkiel, 2003). 

EMH bygger på idén om random walk, vilket innebär att aktiepriser inte kan förutspås då den 

framtida prissättningen är en slumpmässig förändring från det tidigare priset, givet att risken är 

konstant. Lo och MacKinlay (1999) kunde utifrån sin studie dock förkasta hypotesen om att 

aktiepriser är en sann random walk då de fann förutsägbarhet i veckovis avkastning på den 

amerikanska marknaden. Vidare har det påvisats att flera aktiemarknader runt om i världen 

uppvisar ett beteende som inte är i linje med EMH, detta till följd av avvikelser från förväntade 

mönster på aktiemarknaden som benämns anomalier (Latif, Arshad, Fatima, & Farooq, 2011). 

Tversky och Kahneman (1986) menar i sin studie på att sådana anomalier inte kan förklaras av 

EMH eftersom antagandet att individer är rationella inte stämmer överens med hur det ser ut i 

verkligheten. Detta eftersom människor inte fattar rationella beslut när risk ställs i förhållande 

till sannolikhet. Vidare har det argumenterats för att anomalier strider mot EMH då det visat 
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sig att det är möjligt att prestera bättre än marknaden med hjälp av publik information (Zacks, 

2011). Genom att EMH inte förmår att förklara anomalier bör dessa, i linje med Kuhn (1962), 

utforskas tills dess att de kan förklaras. Kuhn menar på att nya upptäckter börjar med att 

anomalier från befintliga föreställningar registreras. Dessa anomalier kommer att utforskas tills 

dess att en teori utvecklats på ett sätt som gör att anomalierna är förväntade. Det vill säga tills 

dess att anomalierna normaliserats.  

 

Kuhn (1962) menar följaktligen att det är relevant att förstå anomalier från en teori för att förstå 

objektet den specifika teorin vill förklara. Men varför är det viktigt att förstå hur marknaden 

fungerar och vad får det för konsekvenser om en marknad är effektiv kontra ineffektiv? En 

konsekvens av en effektiv marknad är att det på lång sikt inte går att prestera bättre än 

marknaden. Ur en investerares perspektiv betyder det att denne bör placera sitt kapital i en 

marknadsportfölj med passiv förvaltning snarare än i en aktivt förvaltad portfölj. Således fyller 

aktiv kapitalförvaltning, analyser och värderingar i detta fall ingen funktion. Marknadens 

effektivitet påverkar även företag. Givet en effektiv marknad har kapitalstrukturen inte någon 

påverkan på ett företags värde. Detta då en effektiv marknad innebär att de värdepapper som 

ställts ut av företaget är korrekt värderade och således lika med nuvärdet av framtida 

kassaflöden. Oavsett vilka sorts värdepapper som ställs ut kommer det sammanlagda värdet av 

dessa vara lika med marknadsvärdet. Om marknaden inte är effektiv blir dock kapitalstrukturen 

relevant vilket påverkar hur företag väljer att finansiera sin verksamhet. Genom att anpassa 

kapitalstrukturen kan ett företag locka de investerare som värderar företaget högst (Shleifer, 

2000). Huruvida marknaden är effektiv eller inte har således betydelse, inte bara teoretiskt, utan 

även i högsta grad praktiskt. För ekonomer inom finansiering och andra sektorer är anomalier 

även av stort intresse eftersom de påverkar fundamentala beslut. Ett rationellt (irrationellt) 

beslut utifrån befintliga teorier kan i själva verket vara ett felaktigt (korrekt) beslut på grund av 

att de teorier som finns inte på ett korrekt sätt tolkar anomalin (Fromlet, 2001). En av dessa 

anomalier på den finansiella marknaden är indexeffekten. 

 

Indexeffekten som fenomen kan kopplas till marknadens effektivitet och enligt Cusick (2002) 

är det möjligt eftersom event day (ED), dagen aktien inkluderas eller exkluderas och ett index 

uppdateras, först sker några dagar efter announcement day (AD), dagen det annonseras hur 

indexet kommer att se ut nästkommande period. På så vis går det att se hur indexeffekten 

påverkas mellan dessa händelser och därigenom dra slutsatser om marknadens effektivitet då 

priset på en semieffektiv marknad, utifrån EHM, redan höjts dagen efter AD till den nivå som 
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förväntas på ED. Cusick (2002) och Kappou, Brooks och Ward (2009) kommer i sina studier 

fram till att indexeffekten minskat över tid då möjligheterna till vinster minskar på grund av att 

en stor del av indexeffekten äts upp under natten vid AD. Att indexeffekten minskar kan ses 

som en indikation på att marknaden går mot att bli mer effektiv och således minskar 

möjligheterna till överavkastning. Även Standard & Poor´s (2008) fann att indexeffekten avtar, 

detta för index på flera av världens största aktiemarknader. Orsaken härleds till förändringar i 

marknadsstruktur och handelsmönster men även till följd av att investerare blivit medvetna om 

marknadsanomalin vilket har medfört att varje tillfälle utnyttjas för att dra nytta av 

indexeffekten. Trots att flera studier visar på att indexeffekten avtar i takt med att marknaden 

blir mer effektiv menar många på att anomalin ändå går att utnyttja. Detta genom att investerare 

köper aktier som ska inkluderas i ett visst index innan indexfonderna, för att sedan sälja dessa 

aktier till indexfonderna när de efterfrågas. Anledningen till att det fortfarande är möjligt beror 

på att indexfonder föredrar att följa index och undvika tracking error framför att göra vinster 

genom att utnyttja anomalin (Kappou, Brooks, & Ward, 2009).  

 

Givet att indexfonder ger upphov till indexeffekten genom en ökad efterfrågan på de tillagda 

aktierna är ett rimligt antagande att en ökning i antalet indexfonder förstärker indexeffekten. 

Om denna föreställning stämmer bildar det faktum att indexfonder ökar i popularitet en kontrast 

mot att indexeffekten minskar och marknaden blir effektivare. Således finns indikationer som 

talar mot de studier som menar på att indexeffekten minskar, vilket gör det relevant att kartlägga 

hur indexeffekten ser ut. Minskar indexeffekten till följd av att marknaden går mot att bli mer 

effektiv eller ökar den till följd av att indexfonder ökar i popularitet? Huruvida indexeffekten 

ökar eller minskar kan förklara hur effektiv marknaden är och är en avgörande faktor för 

indexeffektens framtid som lönsam tradingstrategi.  

 

Vad som är den bakomliggande orsaken och förklaringen till indexeffektens uppkomst råder 

det delad mening om och flera olika hypoteser har presenterats i tidigare studier inom området. 

De vanligast förekommande är Price Pressure Hypothesis (PPH), Imperfect Substitute 

Hypothesis (ISH)1, Liquidity Hypothesis (LH)2, Awareness Hypothesis (AH)3, Selection 

Criteria Hypothesis (SCH)4 och Information Signaling Hypothesis (SH) som alla kommer ges 

                                                 
1 Benämns ibland som Downward Sloping Demand Curve Hypothesis eller Distribution Effect 
2 Benämns ibland som Information Cost/Liquidity Hypothesis. 
3 Benämns ibland som Investor Recognition Hypothesis.   
4 Benämns ibland som Selection Bias Hypothesis.  
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en djupare förklaring i den teoretiska referensramen. De största skillnaderna mellan de olika 

teorierna är huruvida pris- och volymförändringar är permanenta eller tillfälliga, om och i så 

fall vilken information som tillkommer och hur denna information påverkar aktiepriset och 

investerares beteende (Kappou, Brooks, & Ward, 2009). Då ingen universal förklaring till 

indexeffekten etablerats finns således ett fortsatt behov av att klargöra vad som orsakar 

indexeffekten.  

 

De flesta studier som gjorts på indexeffekten har undersökt S&P 500. Vad som är problematiskt 

med dessa studier är att det senare kunnat påvisas att en revidering på S&P 500 förmedlar ny 

information gällande förväntningar på företagets framtida lönsamhet (Dhillon & Johnson, 1991; 

Kappou, Brooks, & Ward, 2007), då S&P 500 revideras utifrån kriterier som inte är 

specificerade. Detta gör att det inte går att avgöra om indexeffekten beror på revideringen i sig 

eller på att ny information tillkommer. Av den anledningen har vi valt att studera svenska OMX 

Stockholm 30 (OMXS30) och finska OMX Helsingfors 25 (OMXH25) som är respektive lands 

mest omsatta index5. Kriterierna för dessa index är specificerade och bygger på publik 

information vilket innebär att förändringar i sammansättningen kan förutspås. Detta medför, i 

linje med Bechmann (2004), att det går att titta på möjliga orsaker till indexeffekten separerat 

från att ny information tillkommer. Kriterierna skapar också argument för att indexeffekten inte 

fungerar på samma sätt på våra valda index som på index där kriterierna inte är specificerade. 

Förväntade förändringar i ett index kan generera en indexeffekt flera dagar eller veckor innan 

AD (Bechmann, 2004). Genom att studera två index går det då att fastställa om indexeffekten 

uppvisar likartat beteende på index med liknande kriterier på olika marknader. Det gör det också 

möjligt att jämföra effektiviteten för dessa marknader, separat från att kriterierna orsakar 

eventuella skillnader. Indexeffekten har även observerats på fler index än S&P 500, bland annat 

DAX på den tyska marknaden (Deininger, Kaserer, & Roos, 2000), FTSE 100 på den engelska 

marknaden (Mazouz & Saadouni, 2006) (Mase, 2007) och NZSE 10 och NZSE 40 på den Nya 

Zeeländska marknaden (Elayan, Li, & Pinfold, 2001). Dock finns det endast fåtal studier som 

undersökt den nordiska marknaden och de studier som gjorts, såsom Blomstrand och Säfstrand 

(2010), Andelius och Skrutowski (2008) och Bechmann (2004), har kommit fram till olika 

resultat när det gäller hur indexeffekten ser ut vilket skapar motiv till att klargöra den skilda 

uppfattning som råder.  

                                                 
5 OMX Köpenhamn 20 (OMXC20) baseras på liknande kriterier men är inte aktuell att studeras då indexet, som 

tidigare hette KFX, 2001 genomgick förändring gällande kriterierna.  
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1.2.1 Problemformulering 

 Utifrån ovanstående problemdiskussion har följande frågeställning formulerats: 

 Finns det en indexeffekt, hur ser den i sådana fall ut och vad kan förklara den? 

 

1.3 Syfte 
Syftet med denna studie är att kartlägga indexeffekten. Detta för att kunna dra slutsatser kring 

marknadseffektivitet och om investerare och företag bör ta hänsyn till denna anomali. 

Indexeffekten kommer att studeras på OMXS30 och OMXH25 då dessa index möjliggör att en 

priseffekt kan härledas till en indexrevidering separat från att ny information påverkar.  
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2. Metod  

För att uppnå vårt syfte och besvara vår problemformulering måste ett 

antal val göras gällande studiens metod. Dessa berör forskningsansats 

samt teorival och beskrivs i kommande avsnitt.  

 

2.1 Forskningsansats 
Vi kommer i denna studie angripa problemet i första hand utifrån en deduktiv metod och utgå 

från befintlig teori för att generera hypoteser som sedan testas empiriskt. Utifrån att det finns 

en stor tillgång på teorier som är applicerbara på indexeffekten är en sådan metod att föredra 

framför en mer induktiv metod. Eftersom studien till stor del kommer att vara teoriprövande är 

vårt mål således inte att generera någon ny teori utan snarare testa hur väl de teorier som redan 

finns stämmer överens med verkligheten. 

 

Studien kommer att vara kvantitativ i sin inriktning vilket lämpar sig bra eftersom vi vill 

generalisera våra resultat på de valda indexen samt att studien till stor del kommer vara 

teoriprövande (Bryman & Bell, 2003). Studien kommer att vara teoriprövande dels genom att 

indexeffekten kommer användas som mått på marknadens effektivitet, alltså en prövning av 

EMH. Dels genom att teorier applicerbara på indexeffekten kommer att testas gentemot en 

eventuell indexeffekt. Bland den forskning som tidigare gjorts gällande indexeffekten är 

kvantitativ metod också det vanligaste tillvägagångssättet vilket tyder på att det är en beprövad 

metod som lämpar sig för denna studie. 

 

En alternativ kompletterande metod utöver den kvantitativa hade kunnat vara att inkludera en 

kvalitativ del. Exempelvis hade intervjuer med ett antal personer verksamma på aktiemarknaden 

kunnat generera en djupare förståelse om hur en eventuell indexeffekt påverkar individers 

handlingar i praktiken. Detta genom att försöka urskilja hur dessa individer resonerar kring en 

sådan effekt, hur de reagerar på ny information samt hur förutseende och ambitiösa de är när 

det gäller att förutse händelser. Dock hade resultatet av sådana intervjuer varit svåra att 

generalisera på våra valda index (Bryman & Bell, 2003). Dessutom föreligger risk att svaren 

från dessa intervjuer skiljer sig mot hur dessa individer agerar i verkligheten. Till exempel kan 

det vara så att individer inte vill avslöja information eftersom värdet av denna kan minska i takt 

med att den sprids till fler individer. På grund av de risker som intervjuer medför tillsammans 
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med vår vilja att generalisera resultaten har vi därför valt att avstå från detta alternativa 

tillvägagångssätt.  

 

Syftet kommer uppnås genom att testa för en eventuell indexeffekt på OMXS30 samt OMXH25 

och med utgångspunkt i EMH använda indexeffekten som mått på marknadens effektivitet. Vi 

får således genom kartläggningen av indexeffekten en indikation på effektiviteten på den 

svenska respektive finska marknaden. Genom att applicera befintliga teorier som förklarar 

indexeffekten kan bakomliggande orsaker till en eventuell indexeffekt registreras. Denna 

kunskap är central för huruvida investerare och företag bör ta hänsyn till effekten. 

 

2.2 Informationsinsamling & Teorival 
Majoriteten av de artiklar vi valt att använda är Peer Reviewed vilket innebär att artiklarna 

genomgått en granskning av kunniga forskare inom de områden som behandlas. Detta på grund 

av att det är viktigt för oss att säkerställa att de teorier och resonemang vi refererar till håller en 

hög kvalitet. Studien innehåller även litteratur som inte är Peer Reviewed och som således inte 

är kvalitetssäkrad i samma utsträckning. Denna litteratur har framför allt använts för att lyfta 

fram problemet och skapa infallsvinklar i vår problemdiskussion och inte i den teoretiska 

referensramen vilket gör att slutsatserna inte kommer att påverkas av dessa. 

 

I studien kommer indexeffekten användas som ett mått på marknadens effektivitet. Därför 

kommer denna studie att utgå från antagandena i Efficient Market Hypothesis och vid en 

eventuell indexeffekt applicera teorier som kan förklara fenomenet. EMH kommer således 

utgöra grunden utifrån vilken indexeffekten kan ses som en anomali. För att beskriva den 

effektiva marknaden och vilka förutsättningar som måste gälla för att detta ska råda kommer 

studien utgå från Famas klassiska studie Efficient Capital Markets: A review of theory and 

empirical work (1970). Denna är grundläggande för finansiella teorier och marknadens 

effektivitet och används flitigt av andra forskare inom området. Efficient Market Hypothesis 

står i kontrast mot att anomalier såsom indexeffekten existerar och många studier som gjorts 

kommer också fram till att EMH inte förmår förklara indexeffekten och att kompletterande 

teorier behövs. För att sätta problemdiskussionen i ett sammanhang och visa på den 

vetenskapliga relevansen i att utreda anomalier såsom indexeffekten har vi använt oss av Kuhns 

prisbelönta verk The Structure of Scientific Revolutions (1962). 
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Det finns ett flertal teorier som kan appliceras och användas för att förklara de bakomliggande 

orsakerna till indexeffekten. Dessa teorier utgör huvudsakligen förklaringar på aktiers 

prissättning på aktiemarknaden men används också för att förklara indexeffekten. De teorier vi 

valt är de som använts mest frekvent i tidigare studier och som samtidigt empiriskt har kunnat 

härledas som förklaring till indexeffekten. Dessa teorier är Price pressure Hypothesis, 

Imperfect substitute Hypothesis, Liquidity Hypothesis, Awareness Hypothesis, Information 

Signaling Hypothesis och Selection Criteria Hypothesis. Genom att studien angriper 

indexeffekten på OMXS30 och OMXH25 utifrån ett omfattande spektrum av potentiella 

förklaringar blir kartläggningen av anomalin och dess bakomliggande orsaker mer heltäckande. 

Detta tillvägagångssätt hoppas vi ska mynna ut i en djupare förståelse för både indexeffekten 

som anomali och för hur dessa marknader fungerar i stort. 
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3. Teoretisk referensram 
I den teoretiska referensramen kommer först Efficient Market 

Hypothesis, utifrån vilken indexeffekten ses som en anomali, att 

behandlas. Detta följt av de teorier som kan tänkas förklara orsaken 

bakom en indexeffekt.  

 

3.1 Efficient Market Hypothesis 
Enligt Fama (1970) har tidigare teorier och modeller för marknadens effektivitet utgått från 

antagandet att det förväntade framtida priset på en aktie utgörs av det nuvarande priset 

multiplicerat med den förväntade avkastningen, givet den information som finns. Den 

förväntade avkastningen baseras alltså på den samling information som råder vid tidpunkt noll. 

Således återspeglar det framtida förväntade priset dagens information. Detta antagande menar 

Fama leder till en fundamental konsekvens i form av att möjligheten att generera 

överavkastning försvinner, det vill säga en högre avkastning än den förväntade avkastningen. 

Mot denna bakgrund förklarar Fama aktiepriset utifrån en random walk vilket innebär att det 

framtida priset kommer vara lika med dagens pris plus en så kallad noice term som symboliserar 

en slumpmässig förändring. Konsekvensen av detta är att det framtida priset inte går att förutspå 

och att det på sikt inte går att prestera bättre än marknaden. Det faktum att det inte går att 

generera överavkastning på grund av att det förväntade priset baseras på informationen vid 

tidpunkt 0 kallar Fama för Fair Game. 

 

Utifrån Fair Game orsakas prisförändringar till följd av att ny information tillkommer vilket 

ändrar förväntningarna. Genom dela upp den information som återspeglas i priserna skapas 

olika nivåer som uttrycker vilken grad av effektivitet som råder på en marknad. På en svag 

effektiv marknad speglar priserna all historisk information. På en semi effektiv marknad speglar 

priserna all publik information. På en stark effektiv marknad speglar priserna också information 

från vissa grupper med monopolistisk tillgång till all information som är relevant för 

prissättningen. Fama fann i sin studie stöd för semistark effektivitet och även med några få 

undantag stöd för stark effektivitet. (Fama, 1970) 

 

På en effektiv marknad speglar priserna all tillgänglig information. En logisk konsekvens av 

detta blir att tillgångar på kapitalmarknaden kan säljas till rådande marknadspris så länge ingen 

ny information tillkommer vilket också vilar på antagandet att värdepapper ses som substitut 

till varandra. Detta pekar på att efterfrågan är elastisk, det vill säga priset på en aktie är konstant 
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så länge ingen ny information tillkommer. Utifrån antagandena i EMH bör således en 

indexeffekt inte existera. Priset på en aktie som inkluderas i (exkluderas från) ett index speglar 

redan all tillgänglig information och kommer inte förändras. En ökad efterfrågan på grund av 

att aktörer på marknaden replikerar ett visst index kommer inte heller ha någon effekt på grund 

av att efterfrågan är elastisk. (Harris & Gurel, 1986) 

 

3.2 Förklaringar till indexeffekten 
Ända sedan Shleifer (1986) först upptäckte priseffekter för revidering av S&P 500 har flera 

förklaringar till fenomenet presenterats i olika studier. I kommande avsnitt kommer sex av dessa 

att behandlas.  

 

3.2.1 Price Pressure Hypothesis 

När en aktie inkluderas i (exkluderas från) ett index ökar (minskar) efterfrågan för den specifika 

aktien. Den ökade efterfrågan kan förklaras utifrån fyra olika anledningar. 1. Indexfonder som 

replikerar indexet. 2. Portföljförvaltare som använder index för benchmarking ges incitament 

att investera i den specifika aktien. 3. Utländska investerare placerar huvudsakligen sitt kapital 

i aktier som inkluderas i betydelsefulla index. 4. Terminer och optioner för ett index är vanligt 

förekommande och vid hedging för att minska risken för dessa krävs även handel av de 

underliggande aktierna (Bechmann, 2004).  

 

PPH presenterades först av Scholes (1972) och bygger på antagandet om att aktier inte är unika 

och att efterfrågan hålls horisontell av investerare som söker arbitrage mellan perfekta substitut. 

Således antar PPH, likt EMH, att den långsiktiga efterfrågan är perfekt elastisk då prisnivån 

speglar all tillgänglig information. Därmed är förändringar i efterfrågan endast på kort sikt, 

givet att ingen ny information tillkommer. Detta kan förklaras med att omedelbara förändringar 

i efterfrågan innebär kostnader, i form av transaktionskostnader och risk, för de investerare som 

tillhandahåller likviditet för att möta den ökade efterfrågan. För att investerare ska motiveras 

att genomföra transaktioner och förse marknaden med likviditet bör dessa kompenseras med en 

premie som speglar de extra kostnaderna och risken som transaktionen innebär. Dessa passiva 

leverantörer av likviditet lockas av omedelbara prisfall (uppgångar) i samband med stora 

försäljningar (köp) och kompenseras därefter för tillhandahållandet av likviditet. Detta genom 

att priset återgår till den långsiktiga prisnivån där all tillgänglig information avspeglas. Således 

är efterfrågan på kort sikt inte perfekt elastisk vilket strider mot EMH (Harris & Gurel, 1986). 
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För indexeffekten innebär det att vid AD eller ED kan en tillfällig pris- och volymökning 

(minskning) förväntas när en aktie inkluderas (exkluderas) i ett index (Bechmann, 2004).  

 

 

3.2.2 Imperfect Substitute Hypothesis 

Imperfect Substitute Hypothesis (ISH) förklarar uppkomsten av en indexeffekt, likt PPH, med 

att efterfrågan för en aktie ökar (minskar) vid inkludering i (exkludering från) ett index. Det 

som skiljer dessa åt är huruvida efterfrågan är neråtlutande på lång sikt (ISH) eller endast på 

kort sikt (PPH) (Bechmann, 2004). Då ISH antar att efterfrågan är neråtlutande även på lång 

sikt tenderar indexeffekten att bli mer bestående. Detta grundar sig på antagandet att varje 

tillgång är unik och har specifika egenskaper. Det vill säga, aktier på kapitalmarknaden fungerar 

inte som substitut då investerare har olika preferenser. På mindre effektiva marknader kan 

handel skapa påtagliga prisförändringar om preferenserna skiljer sig mellan köpare och säljare. 

Vid försäljning av aktier måste den förväntade avkastningen öka för att den mindre övertygade 

köparen ska vara villig att genomföra transaktionen medan det vid förvärv krävs en lägre 

förväntad avkastning för att övertyga säljaren att genomföra transaktionen. Detta medför att ju 

större block en investerare vill sälja eller köpa desto svårare är det att hitta en motpart på samma 

prisnivå vilket ändrar jämviktpriset (Kraus & Stoll, 1972). Utifrån ISH antas således 

indexeffekten vara permanent så länge aktien är inkluderad i indexet. Den förväntade effekten 

på volymen kan både vara temporär och permanent beroende på investerares handelsbeteende. 

Om investerare följer en strategi som innebär att de köper för att på sikt behålla aktier kommer 

volymeffekten vara temporär. Men om investerare istället både köper och säljer aktier som ingår 

i ett index kommer volymeffekten vara permanent (Bechmann, 2004).  

 

3.2.3 Liquidity Hypothesis 

Enligt Liquidity Hypothesis som presenteras av Beneish och Gardner (1995) kommer en 

inkludering i (exkludering från) ett index leda till en ökad (minskad) uppmärksamhet av 

analytiker, investerare och institutioner vilket i sin tur gör att informationen som finns angående 

en viss aktie blir mer lättillgänglig. Således kommer aktien att handlas mer (mindre) vilket 

genererar en ökad (minskad) likviditet. Denna hypotes grundar sig dels i Mikkelson och Partch 

(1985) som fann att en ökning av en akties likviditet kan leda till en ökning i aktiepriset till 

följd av minskade transaktionskostnader. Dels i Barry och Brown (1985) som menar att 

förändringar i tillgängligheten på information kan påverka aktiepriser genom att det förändrar 

de kostnader som finns för investerare i form av att samla in, analysera och sprida information 

om den specifika aktien. En inkludering i (exkludering från) ett index innebär följaktligen en 
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permanent ökning (minskning) i både priset och likviditeten (Bechmann, 2004). För att studera 

likviditeteten kommer volymen att användas som proxy6. 

 

3.2.4 Awareness Hypothesis 

Utifrån Awareness Hypothesis leder en ökad medvetenhet bland investerare för en viss aktie 

till ett ökat marknadsvärde för det aktuella företaget. Merton (1987) argumenterar för att det 

finns en kostnad för företag förknippad med att göra investerare medvetna om dess existens. 

Denna kostnad faller på investerare när dessa efterfrågar detaljerad information om det aktuella 

företaget. Detta skapar incitament att endast följa ett visst antal företag och det finns således en 

mängd företag som ligger utanför en investerares medvetande. Kostnaden som uppstår till följd 

av att enbart fokusera på ett visst antal företag kallar Merton (1987) för shadow cost. Denna 

kostnad ökar när basen investerare som följer företaget minskar och minskar när basen 

investerare ökar. Merton (1987) menar på att ju fler som är medvetna om ett specifikt företag 

och ingår i basen investerare som följer företaget, desto mer information finns att tillgå vilket 

sänker avkastningskravet och kapitalkostnaden. Därmed höjer en ökad medvetenhet bland 

investerare, till följd av en större bas investerare, värdet på det aktuella företaget. En ökad 

medvetenhet till följd av inkludering försvinner dock inte när en aktie i ett senare skede 

exkluderas. Detta gör att det utifrån AH råder en prisasymmetri mellan inkluderade och 

exkluderade aktier som innebär att den positiva priseffekten till följd av en inkludering är större 

än den negativa priseffekten till följd av en exkludering (Chen, Noronha & Singal). Utifrån AH 

är således indexeffekten permanent och större för inkluderade aktier än exkluderade aktier. 

 

3.2.5 Selection Criteria Hypothesis 

Selection Criteria Hypothesis, som beskrivs av Bechmann (2004), innebär att förändringar i 

aktiepriset och volymen delvis kan förklaras utifrån kriterierna för vilka aktier inkluderas i 

(exkluderas från) ett index. Om kriterierna bygger på marknadsvärde och en aktie väljs in 

utifrån att den har generat abnorm avkastning i föregående period är den även mer benägen att 

göra det i den efterföljande perioden. Detta innebär att effekten inte drivs av att aktier inkluderas 

i ett index utan istället på att de aktier som inkluderas troligtvis redan har en abnorm avkastning 

till följd av kriterierna. Således kan abnorm avkastning inte ses som en konsekvens av en 

                                                 
6Det finns flera olika proxys för likviditet och inom den finansiella litteraturen råder det oenighet om vilket som 

är det mest lämpliga. Dessa är bland annat olika volymmått, bid-ask spread och prispåverkans förhållande till 

volymen (ILLIQ). I de studier som behandlats gällande indexeffekten är volym och bid-ask spread de mått som 

används mest frekvent. Då data för bid-ask inte finns tillgänglig för hela urvalet kunde detta mått inte tillämpas 

och valet föll på volymen.    
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revidering utan revidering ska ses som en konsekvens av abnorm avkastning. Detta gör att 

observerad abnorm avkastning leder till felaktiga skattningar då dessa inte är representativa för 

avkastning i allmänhet (Chung & Kryzanowski, 1998). Om SCH är den enda förklaringen 

bakom indexeffekten bör priseffekten vara jämnt utspridd över hela referensperioden och inte 

enbart vara samlad kring den närmsta tidsperioden innan revidering (Bechmann, 2004). 

Eftersom vi vill studera en priseffekt som konsekvens av en revidering kommer vi att 

kontrollera för SCH och bortse det som en förklaring till indexeffekten. Hur detta göra beskrivs 

i den empiriska metoden (se avsnitt 5.2.5) 

 

 

3.2.6 Information Signaling Hypothesis 

Enligt IH ses inkluderingar i (exkluderingar från) ett index som en bra (dålig) nyhet för den 

aktuella aktiens framtidsutsikter (Bechmann, 2004). Detta har en permanent effekt på priset och 

en tillfällig effekt på volymen. En orsak till att det kan sända positiva signaler är för att det kan 

påverka företags förväntade framtida kassaflöden då finansiella institutioner kan tänkas bli mer 

villiga att låna kapital till företag som är medlemmar i ett index (Kappou, Brooks, & Ward, 

2007). Jain (1987) menar att inkluderingar i ett index tillhandahåller ny information till 

marknaden om de inkluderade aktierna i ett index som innebär lägre risk vilket genererar ökade 

aktiekurser. Som tidigare nämnts tillkommer ingen ny information vid revidering på våra valda 

index vilket gör att IH kan uteslutas som potentiell förklaring till indexeffekten. Detta är i linje 

med Kaul, Mehrotra och Morck (2000) som fann att IH inte kunde förklara överavkastningen 

som observerades på TSE 300 index, till följd av en omdefinition av indexets kriterier, eftersom 

marknaden kände till förändringen i förväg. 
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4. Hypoteser 
I kommande avsnitt formuleras hypoteser för att kunna besvara 

studiens problemformulering. Dessa baseras dels på den teoretiska 

referensramen och dels på den litteratur som behandlats inom området. 

4.1 Hypotes 1 
Flertalet studier som undersökt indexeffekten har kunnat påvisa en priseffekt för aktier som 

inkluderas i och exkluderas från ett index. Denna priseffekt har för de flesta studier påvisats 

kring AD och ED vilket förklarats med att aktörer justerar sina innehav vid dessa perioder. 

Harris och Gurel (1986), som var bland de första att undersöka indexeffekten, fann på S&P 500 

ett temporärt pristryck vid AD och ED primärt till följd av replikerande indexfonder. Detta 

förklaras med en ökning i volymen, vilket indikerar på en förändring i efterfrågan. Resultatet 

bestrider EMH och är i linje med PPH (Harris & Gurel, 1986). En indexeffekt under dessa dagar 

strider mot den semieffektiva formen av EMH då marknaden bör ha drivit upp priset under 

natten till den nivå som förväntas dagen efter AD (Cusick, 2002). En strategi som innebär att 

köpa vid AD för att sedan sälja vid ED bör således inte generera någon vinst (Kappou, Brooks, 

& Ward, 2009). Liknande resultat med en indexeffekt vid AD och ED på S&P 500 har även 

funnits av Kappou, Brooks och Ward (2007), Cusick (2002) och Elliot och Warr (2003).   

Med utgångspunkt i tidigare studier som visat på att aktörer justerar sina innehav vid AD och 

ED är det rimligt att undersöka om även aktier som inkluderas i (exkluderas från) OMXS30 

och OMXH25 genererar positiv (negativ) abnorm avkastning under dessa dagar. Även om det 

för våra index är mindre troligt att en sådan priseffekt uppstår på AD, med tanke på kriterierna, 

är det ändå väsentligt att studera denna dag för skapa en ökad förståelse gällande kriteriernas 

betydelse för indexeffekten. Således har följande hypotes skapats. 

 

H1. Aktier som inkluderas i (exkluderas från) ett index påvisar en positiv (negativ) priseffekt 

på AD eller vid ED7. 

 

 

                                                 
7 På AD innebär endast dagen då revideringen annonseras. Vid ED innebär dagen för revidering samt de två 

tidigare dagarna. Anledningen till att vi testar för tre dagar vid ED beror på att de justeringar som görs av 

indexfonder på ED kan göras av aktiefonder dagarna innan.  
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4.2 Hypotes 2 
Studier som gjorts på indexeffekten har kommit fram till olika resultat gällande när 

indexeffekten uppstår. En del studier har som tidigare nämnts påvisat en indexeffekt vid AD 

och ED medan andra studier såsom Bechmann (2004) och Mase (2007) kunnat påvisa en 

indexeffekt redan perioden innan AD. En skillnad mellan dessa studier är att de utförts på olika 

index där kriterierna skiljer sig åt. Bechmann (2004) menar på att kriterierna är centrala för när 

en eventuell indexeffekt uppstår och hur denna ser ut. Vidare anser han att kriterierna för S&P 

500 baseras på publik information men att kriterierna inte är tydligt specificerade. Detta gör att 

förändringar på S&P 500 inte kan förutspås. KFX index, det index Bechmann (2004) studerar, 

består av kriterier som baseras på specificerad publik information vilket gör att förändringar på 

detta index, till skillnad mot S&P 500, kan förutspås och att en indexeffekt därför uppstår i ett 

tidigare skede.  

 

Kriterierna för våra valda index bygger likt KFX index på specificerad publik information. 

OMXS30 består av de 30 mest omsatta aktierna, räknat i svenska kronor på NASDAQ OMX 

Stockholm. Revidering sker två gånger per år och den nya sammansättningen gäller från första 

handelsdagen i januari samt från första handelsdagen i juli. Omsättningen beräknas utifrån en 

given referensperiod som löper över 6 månader och börjar 7 månader innan indexet uppdateras. 

Således löper referensperioden för den revidering som sker i januari från juni till november och 

för den revidering som sker i juli från december till maj.  För att vara kvalificerad för OMXS30 

behöver aktien vara bland de 45 mest omsatta på NASDAQ OMX Stockholm. De 15 aktier 

med högst omsättning är direktkvalificerade. Så länge de övriga aktierna som var med i 

föregående period är bland de 45 mest omsatta har dessa förtur i kommande period. Vid 

händelse av att någon av dessa skulle hamna utanför topp 45 ersätts de med de aktier med högst 

omsättning som ännu inte är med i indexet. Det finns således en viss tröghet i OMXS30. För 

att en ny aktie ska inkluderas krävs att den kvalificerar sig bland de 15 mest omsatta aktierna 

alternativt att aktien tillhör de 30 mest omsatta samtidigt som en redan inkluderad aktie hamnar 

utanför de 45 mest omsatta. Liknande kriterier gäller också för OMXH25 som består av de 25 

mest omsatta aktierna, räknat i Euro, på NASDAQ OMX Helsingfors. Revidering sker precis 

som för OMXS30 två gånger per år men gäller för OMXH25 från första handelsdagen i februari 

och från första handelsdagen i augusti. Referensperioden är lika lång som för OMXS30 och är 

från juli till december för revideringen i februari och från januari till juni för revideringen 

augusti. När det gäller kriterierna finns ingen tröghetsfaktor i OMXH25 som alltid består av de 

25 mest omsatta aktierna. En aktie kan till och med inkluderas även om den inte varit listad på 
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NASDAQ OMX Helsingfors under hela referensperioden så länge den är bland de 25 mest 

omsatta och bedömningen är att det kommer vara så även fortsättningsvis. (Nasdaq OMX, 

2014) 

 

Då våra valda index bygger på enkla och specificerade kriterier bör en eventuell indexeffekt 

uppstå redan innan AD eftersom det då är möjligt att förutspå vilka aktier som är aktuella vid 

en revidering. Detta kan med säkerhet göras första handelsdagen efter referensperiodens slut 

(RD). Utifrån ovanstående resonemang har följande hypoteser skapats. 

 

H2. Priseffekten uppstår innan AD. 

 

4.3 Hypotes 3 
Indexeffekten har visat sig variera i varaktighet mellan olika studier och för olika index. Mase 

(2007) som studerade indexeffekten på FTSE 100 fann i sin studie en temporär indexeffekt både 

för inkluderande och exkluderande aktier. En abnorm avkastning påvisades fram till ED från 

och med vilken effekten börjar avta. Inom två veckor för inkluderade aktier och inom fyra 

veckor för exkluderade aktier var prisnivån återställd till den ursprungliga nivån. Liknande 

resultat fann Harris och Gurel (1986) som påvisade en temporär priseffekt på S&P 500 som 

inom två veckor efter ED var tillbaka på den ursprungliga nivån. Denna temporära priseffekt 

förklarades utifrån PPH och bygger på Scholes (1972) antaganden om att aktier inte är unika 

och att efterfrågan för aktier hålls horisontell på grund av möjligheten till riskfritt arbitrage 

mellan perfekta substitut.  

 

I kontrast till en kortsiktig indexeffekt och Scholes (1972) syn på aktier som perfekta substitut 

kunde Shleifer (1986) i sin studie påvisa att indexeffekten på S&P 500 håller i sig även på 

längre sikt vilket är i linje med en neråtlutande efterfrågan och därmed ISH. Denna studie visar 

att priset för inkluderade aktier på S&P 500 stiger från och med AD och att en abnorm 

avkastning håller i sig i upp till 20 dagar. Den ihållande indexeffekten menar Shleifer (1986) 

kan förklaras av att aktier inte fungerar som substitut till varandra. Detta genom att hänvisa till 

Loderer och Zimmerman (1985) som fann att priset för olika typer av aktier i ett företag 

påverkades asymmetriskt vid en emission vilket testades genom att undersöka företag som 

ställer ut olika klasser av aktier. Även Wurgler och Zhuravskaya (2002) fann en ihållande 

prisökning i upp till 20 dagar efter ED för aktier som inkluderas i S&P 500. Likt Scholes (1972) 

menar de att den finansiella teorin utgår från att efterfrågan för aktier är horisontell på grund av 
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möjligheten till riskfritt arbitrage mellan perfekta substitut, men att aktier inte fungerar som 

perfekta substitut i verkligheten.  

 

Bechmann (2004) fann i sin studie på KFX index på den danska marknaden en permanent 

indexeffekt för inkluderade aktier och för exkluderade aktier. Då den svenska och finska 

aktiemarknaden, likt den danska, är förhållandevis små i jämförelse med den amerikanska är 

det rimligt att anta att aktier för dessa marknader inte heller fungerar som substitut. Utifrån 

ovanstående resonemang har följande hypotes formulerats.  

 

H3. Priseffekten vid en indexrevidering är permanent8. 

 

4.4 Hypotes 4 
Gemensamt för de studier som berörts i ovanstående hypoteser är att de utöver 

prisförändringarna även funnit förändringar i volymen vid både AD och ED när investerare och 

replikerande indexfonder justerar sina innehav. För våra valda index kan en sådan justering 

även inträffa vid (RD) eftersom det då med säkerhet är möjligt att förutspå en revidering. 

Förändringar i volymen hjälper till att förklara de bakomliggande orsakerna till indexeffekten 

och kan härledas till PPH, ISH och LH. För att förklara en eventuell priseffekt vid RD, AD och 

ED har således följande hypotes skapats.  

 

H4. Aktier som inkluderas eller exkluderas påvisar en positiv volymeffekt vid RD, AD eller 

ED och kan härledas till en priseffekt. 

 

4.5 Hypotes 5 
Vad som skiljer PPH, ISH och LH med avseende på volymen är huruvida volymförändringen 

är temporär eller permanent. För PPH förklaras en indexeffekt av en temporär ökning i volymen 

som sedan avtar gemensamt med den temporära prisökningen. Utifrån ISH kan 

volymförändringen vara både temporär eller permanent beroende på investerares 

handelsbeteende (se 3.2.2). LH förklarar en indexeffekt med en permanent ökning i likviditeten, 

som ofta mäts baserat på volymen. Harris och Gurel (1986) och Dhillon och Johnson (1991), 

som presenterat olika förklaringar till indexeffekten, har båda spekulerat i att indexeffekten 

                                                 
8 En permanent indexeffekt kan ses som en bestående priseffekt som inom två veckor inte har gått tillbaka till sin 

ursprungliga nivå, vilket är i linje med Harris och Gurel (1986). Då Mase (2007) fann en temporär priseffekt för 

exkluderade aktier som inte återgick till sin ursprungliga nivå förrän efter fyra veckor kommer vi att definiera en 

permanent indexeffekt som en priseffekt som håller i sig över 20 handelsdagar efter ED. 
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alternativt skulle kunna förklaras utifrån en förbättrad likviditet i aktierna. Harris och Gurel 

(1986) antyder att den påvisade ökningen i volymen gör att den inkluderade aktien blir mer 

likvid. Vidare menar Dhillon och Johnson (1991) att en volymökning till följd av en inkludering 

är permanent på S&P 500 och drar slutsatsen att en del i indexeffekten kan förklaras utifrån en 

mer likvid aktie. Således kan en permanent förändring i volymen härledas till en permanent 

förändring i likviditeten och därmed förklaras utifrån LH.  

 

För att kunna härleda indexeffekten och urskilja de teoretiska förklaringarna som presenterats 

krävs att man testar huruvida volymen är permanent eller inte. Utifrån följande resonemang har 

följande hypotes skapats. 

 

H5. Volymeffekten vid en indexrevidering är permanent och kan härledas till en priseffekt. 

 

4.6 Hypotes 6 
Priseffekten för aktier som inkluderas i och exkluderas från index är utifrån flera studier som 

behandlats asymmetrisk, det vill säga storleken på förändringen i priset till följd av en 

inkludering skiljer sig åt i jämförelse med storleken på förändringen i priset till följd av en 

exkludering. Bechmann (2004) fann i sin studie på KFX index en permanent abnorm avkastning 

för inkluderande aktier på 5 procent och för exkluderande aktier på -16 procent. Även 

volymförändringen visade sig vara starkare för exkluderade aktier än för de som inkluderades. 

Detta kan, i linje med indexets kriterier, förklaras med att inkluderade företag redan innan 

revidering omsätts i högre utsträckning än företag som exkluderas och att det finns investerare 

som framför allt köper aktier i ett index för att hålla dem på lång sikt. Utifrån detta resonemang 

bör ingen signifikant volymförändring inträffa för aktier som inkluderas i ett index. Vidare 

undersöktes effektiviteten på prissättningen för både inkluderade och exkluderade aktier. 

Resultatet visade på att effektiviteten sjönk för aktier som exkluderades medan aktier som 

inkluderades visade på en ökning. Asymmetrin som fanns i volymen respektive effektiviteten 

hjälper till att förklara orsaken bakom asymmetrin i den abnorma avkastningen mellan aktier 

som inkluderas och exkluderas. Aktier som tillhör KFX index är generellt sett mer likvida och 

får mer uppmärksamhet än aktier utanför indexet. Följaktligen gör kriterierna att det krävs hög 

omsättning för att en aktie ska inkluderas i KFX index, vilket innebär att en exkludering ur detta 

index ofta orsakas av en minskning av marknadsvärdet. Detta indikerar på att den negativa 
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priseffekten till följd av en exkludering bör vara starkare än den positiva priseffekten till följd 

av en inkludering.  

 

Det finns också studier som pekar på att asymmetrin bör vara den omvända. Det vill säga den 

positiva förändringen i priset till följd av en inkludering bör vara större än den negativa 

förändringen i priset till följd av en exkludering. Chen, Noronha och Singal (2004) visar på en 

prisasymmetri mellan inkluderade och exkluderade aktier på S&P 500 där prisförändringen är 

större för inkluderade aktier. Detta förklaras, i linje med AH, genom att medvetenheten för en 

aktie som för första gången inkluderas ökar och att denna inte försvinner trots att aktien i ett 

senare skede exkluderas.   

 

Mot bakgrund av ovanstående diskussion är det rimligt att anta att det råder en prisasymmetri 

mellan inkluderade och exkluderade aktier vilket har föranlett följande hypotes.  

 

H6. Det råder en prisasymmetri mellan aktier som inkluderas och exkluderas. 

 

4.7 Hypotes 7 
Cusick (2002) likt Kappou, Brooks och Ward (2009) fann att indexeffekten minskat över tid då 

möjligheterna till vinst minskat på grund av att en stor del av indexeffekten äts upp under natten. 

Att indexeffekten minskar kan ses som en indikation på att marknaden går mot att bli mer 

effektiv och således minskar möjligheterna till arbitrage. Även Standard & Poor´s (2008) kom 

i sin studie fram till att indexeffekten avtar, detta för index på flera av världens största 

aktiemarknader. Orsaken härleds till förändringar i marknadsstrukturen och handelsmönster 

men också till att investerare blivit medvetna om marknadsanomalin. Detta har medfört att 

indexeffekten kommit att utnyttjas i större utsträckning, vilket lett till en avtagande effekt över 

tid.  

 

I kontrast till att indexeffekten avtagit över tiden fann Harris och Gurel (1986) att priseffekten 

ökat i takt med att indexfonder ökat i popularitet. De studerade indexeffekten under två 

perioder. Under den första perioden var indexfondernas betydelse ytterst begränsad medan 

indexfonderna i den andra perioden ökade i popularitet och betydelse. Indexeffekten kunde 

endast påvisas i den senare perioden och detta förklaras genom en ökning av antalet 

indexfonder. Liknande resultat, med en stigande priseffekt över tiden, fann även Bechmann 
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(2004) både för aktier som inkluderas och exkluderas. Detta i linje med att index fått en ökad 

uppmärksamhet av indexfonder och utländska investerare.  

 

Givet att indexfonder ger upphov till indexeffekten genom en ökad efterfrågan på de tillagda 

aktierna är ett rimligt antagande att en ökning i antalet indexfonder förstärker indexeffekten. 

Om denna föreställning stämmer bildar det faktum att indexfonder ökar i popularitet en kontrast 

till att indexeffekten minskar och marknaden blir effektivare. Minskar indexeffekten till följd 

av att marknaden är effektiv eller ökar den till följd av att indexfonder ökar i popularitet? Mot 

bakgrund till detta har följande hypotes formulerats. 

 

H7. Indexeffektens styrka har förändrats över tid. 
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5. Empirisk Metod 

I detta avsnitt kommer studiens tillvägagångssätt att behandlas 

utförligt. Detta för att uppnå en hög nivå av replikerbarhet. Vidare förs 

också en argumentation för de val som gjorts angående studiens 

empiriska metod.  

5.1 Data 
För att undersöka indexeffekten för aktier som inkluderas och exkluderas från valda index, 

samlades data in för samtliga förändringar mellan åren 1995-2014. Detta är så långt tillbaka i 

tiden som relevant information gällande datum för AD finns tillgänglig. Information hämtas 

från Nasdaq OMX Nordic (2014) och innehåller vilka aktier som inkluderats och exkluderats 

samt dess aktiepriser9 och volymer. I vissa fall har även komplettering gjorts med data från 

Datastream. Urvalet innehåller totalt 38 inkluderingar och 39 exkluderingar för OMXS30 och 

82 inkluderingar och 84 exkluderingar för OMXH2510. Varje förändring i indexen kontrolleras 

för att exkludera de som kan härledas till namnbyte, fusion, avyttring och avnotering. Detta då 

dessa observationer felaktigt kan påverka resultatet av två anledningar. Dels kan det skapa 

incitament för investerare att köpa de specifika aktierna till följd av andra orsaker än att de 

inkluderas i eller exkluderas från ett index. Dels så kräver inte dessa förändringar att 

indexfondernas justerar sina innehav (Kappou, Brooks, & Ward, 2007). Att exkludera denna 

typ av data är i linje med flera andra studier om indexeffekten såsom Cusick (2002), Bechmann 

(2004) och Kappou, Brooks och Ward (2007). För att göra dessa bedömningar har vi utgått från 

Skatteverkets respektive hemsidor i Sverige och Finland. De val som gjorts är därför begränsade 

till den information som går att finna hos Skatteverken. Efter att exkluderat dessa observationer 

återstod 24 inkluderingar och 15 exkluderingar för OMXS30 och 53 inkluderingar och 50 

exkluderingar för OMXH2511. 

 

 

 

                                                 
9 Aktiekurserna är justerade aktiesplittar och utdelningar. 
10 För specifikation av vilka aktier som ingår samt tagits bort från studien se appendix (tabell 13-16). 

 
11 Dessa observationer gäller för priset. För volymen är motsvarande observationer 21, 14, 43 och 41 då data 

saknats i vissa fall (se appendix, tabell 13 och 14). 
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5.2 Eventstudie 

En kartläggning av indexeffekten kommer att genomföras genom att studera hur aktiepriset och 

volymen för de aktuella aktierna påverkats till följd av en inkludering i eller exkludering från 

OMXS30 och OMXH25. Hur aktiers avkastning ska beräknas och testas har länge diskuterats 

inom den finansiella litteraturen och än finns ingen vedertagen modell för att identifiera och 

studera ihållande priseffekter på aktier (Bechmann, 2004). En metod är Fama och French tre 

faktors modell som beskrivs i Fama och French (1995). Denna modell kräver ett referensurval 

av aktier som inte ingår i eventet. Detta är dock inte möjligt på våra valda index då storleken 

på den svenska och finska marknaden begränsar möjligheten att välja tillräckligt många aktier 

användbara som referens. Referensurvalet som skulle ha används vid inkludering hade i stor 

utsträckning bestått av de aktier som exkluderats och vice versa (Bechmann, 2004). Av den 

anledningen har vi istället valt att använda oss av en beprövad metod i form av en eventstudie, 

beskriven av MacKinlay (1997). Utifrån finansiell data mäter en eventstudie effekterna av en 

specifik händelse (event) på ett företags värde. Nyttan av en sådan studie kommer från det 

faktum att effekterna av händelsen omedelbart kommer att återspeglas i aktiepriserna, givet att 

marknaden är rationell (MacKinlay, 1997). Eventet som studeras definieras som företag som 

inkluderats i eller exkluderats från OMXS30 och OMXH25. 

  

5.2.1 Event Window 

Eventets inverkan på priset och volymen kommer att studeras över ett event window som 

sträcker sig från ED - 23 dagar till och med ED + 20 dagar. Valet att ha ett event window som 

sträcker sig 23 handelsdagar dagar innan ED bygger på att referensperioden för indexen 

avslutas en månad innan ED och att det då med säkerhet är möjligt att förutspå en revidering 

vilken innebär att en eventuell indexeffekt då kan uppkomma. Detta är i linje med Bechmann 

(2004) och Mase (2007) som undersöker KFX och FTSE 100, två index med liknande grad av 

förutsägbarhet till följd av kriterierna. När det gäller hur lång tid vårt event window kommer 

att löpa efter ED har vi valt 20 dagar eftersom temporära priseffekter då hunnit återgå till normal 

nivå (se not 8). Även detta är i linje med Bechmann (2004), Mase (2007).  
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5.2.2 Abnorm avkastning och volym 

Eventets inverkan på priset och volymen fastställs som den abnorma avkastningen/volymen 

vilket är den faktiska avkastningen/volymen subtraherat med den normala 

avkastningen/volymen för aktien under estimation window (se avsnitt 5.2.5). Den normala 

avkastningen/volymen definieras som den förväntade avkastningen för aktien om händelsen ej 

hade inträffat. För aktie i och datum t beräknas den abnorma avkastningen/volymen enligt 

följande 

 AXi,t = Xi,t - E(Xi,t|It)  (ex. 1) 

 

där AXi,t,, Xi,t och E(Xi,t|It) är den abnorma avkastningen/volymen, faktiska 

avkastningen/volymen samt den normala avkastningen/volymen. It innebär villkoren gällande 

informationen för modellen som används vid beräkning av den normala avkastningen. Denna 

kan beräknas utifrån två olika modeller. Dels market model där It följer avkastningen på 

marknaden. Dels constant mean return model där It är konstant (MacKinlay, 1997). Båda 

modellerna kommer att beskrivas mer utförligt i kommande avsnitt. Den faktiska avkastningen 

för aktierna beräknas som logaritmisk avkastning mellan två dagars stängningskurser (se ex. 2), 

vilket är att föredra framför vanlig avkastning när en tidsspecifik händelse studeras med 

inverkan på avkastningen (Campell, Lo, & MacKinlay, 1997). En logaritmisk avkastning är 

också additiv vilket är en fördel vid beräkning av kumulativ avkastning. För volymen beräknas 

det faktiska värdet för aktie 𝑖 vid tidpunkt t (V𝑖,t) som den procentuella förändringen, av 

volymen för aktie 𝑖 vid tidpunkt t (v𝑖,t), från medelvärdet ( v̄) (se ex. 3).  

               

Ri,t = ln(1+ Ri,t) = 𝑙𝑛(𝑃𝑖,𝜏) − ln (𝑃𝑖,𝜏−1) (ex. 2) 

 

  

V𝑖,t =  
v𝑖,t −   v̄

v𝑖,t
   (ex. 3)

 

  

När den abnorma avkastningen (AR) och den abnorma volymen (AV) fastställts för samtliga 

observationer aggregeras dessa sedan tillsammans för att beräkna den genomsnittliga abnorma 

avkastningen (AAR) och den genomsnittliga abnorma volymen (AAV) enligt nedanstående 

formel för samtliga dagar under event window. 
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AAX(t1, t2) =
1

N
∑ AX𝑖

𝑁

𝑖=1

(t1, t2)       (ex. 4) 

 

För att se hur avkastningen utvecklas under event window beräknas även den kumulativa 

genomsnittliga abnorma avkastningen (CAAR) enligt nedanstående formel. 

  

CAARi(t1, t2
) = ∑ AAR𝑖,𝑡                  (ex. 5)

t2

𝑡=t1

 

 

Detta görs för fem olika perioder för att kunna studera en eventuell indexeffekt över flera dagar 

för olika perioder. Dessa perioder är: 

 

1. Period för hela event window 

2. Period från RD till ED 

3. Period för dag +1 till +20  

4. Period för dag -3 till ED  

5. Period för dag +1 till +3 

 

Då datumet för AD varierar från år till år kommer denna händelse vara spridd över flera dagar 

i det ursprungliga event window. Av den anledningen kommer ett specifikt event window att 

användas där AD centreras som event för att på ett mer noggrant sätt kunna skatta AAR och 

AAV för denna dag12. För att undersöka huruvida volymen är permanent kommer den 

genomsnittliga AAV för dagarna +1 till +20 att testas för om den signifikant skiljer sig från 0. 

Slutligen, för att undersöka huruvida indexeffekten förändrats över tid kommer samtliga 

observationer delas in i två grupper mellan åren 1995-2003 och 2004-2013 där CAAR beräknas 

för båda grupperna för period 1, 2 och 3.  

 

 

 

                                                 
12 Event window som används för att skatta AAR för AD baseras likt det ursprungliga på samma antal dagar innan 

och efter händelsen.   
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5.2.3 Market Model 

Den normala avkastningen kommer att beräknas utifrån Market Model vilket är en statistisk 

modell som sätter en akties avkastning i relation till marknadens avkastning genom att anta att 

den genomsnittliga avkastningen för en aktie förändras linjärt med marknaden. Parametrarna 

för Market Model skattas med en regression av ordinary least squares (OLS) som utgår från 

estimation window. För aktien i beskrivs market model på följande sätt 

 

                𝑅𝑖, 𝑡 = 𝛼𝑖 + (𝛽𝑖 ∗ 𝑅𝑚, 𝑡) + 𝜀𝑖, 𝑡                      (ex. 6) 

                                                𝐸(𝜀𝑖, 𝑡) = 0  och 𝑉𝑎𝑅(𝜀𝑖, 𝑡) = 𝜎2                   (ex. 7) 

 

där parametrarna i står för följande 

 

𝑅𝑖, 𝑡 =  𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛 𝑓ö𝑟 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒 𝑖 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑 𝑡   

𝑅𝑚, 𝑡 =  𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛 𝑝å 𝑚𝑎𝑟𝑘𝑛𝑎𝑑𝑒𝑛 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑 𝑡  

𝛼𝑖 = 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑒𝑝𝑡 𝑓ö𝑟 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒 𝑖  

𝛽𝑖 = 𝑙𝑢𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒 𝑖  

𝜀𝑖, 𝑡 = 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 𝑓ö𝑟 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒 𝑖 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑 𝑡 

 

Vid tillämpning av modellen används ett brett aktieindex för att ta hänsyn till avkastningen på 

marknaden. Studier på S&P 500 använder generellt sett CRSP Value Weighted Index eller 

CRSP Equal Weighted Index (MacKinlay, 1997), vilket är breda amerikanska marknadsindex. 

I denna studie kommer OMXSPI att användas som marknadsindex för OMXS30 och OMXHPI 

för OMXH25, vilket är All Share index på Nasdaq OMX Stockholm respektive Helsingfors. 

Användandet av Market Model har flera fördelar då den tar hänsyn till variansen på marknaden. 

Detta innebär att variansen för den abnorma avkastningen reduceras vilket i sin tur ökar 

förmågan att upptäcka effekten av händelsen (MacKinlay, 1997). Vidare kan indexeffekten 

testas separat från att säsongsbaserade anomalier påverkar avkastningen. En av OMXS30 två 

halvårsvisa revideringar infaller i januari och utan en marknadsjusterad avkastning hade denna 

period påverkats av en eventuell januarieffekt. Under mätperioden mellan 1995-2014 inträffade 

två finansiella kriser. Genom att ta hänsyn till marknadens varians kan också 

marknadsrelaterade händelser med inverkan på resultatet reduceras.  
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5.2.4 Constant Mean Model  

Constant Mean Model är en modell som antar att den genomsnittliga avkastningen för en aktie 

är konstant. För aktie 𝑖 beräknas avkastningen på följande sätt 

   
                                      𝑅𝑖, 𝑡 = 𝜇𝑖 + 𝜉𝑖, 𝑡                                  (ex. 8) 

 

                                      𝐸[𝜉𝑖, 𝑡] = 0 och 𝑉𝐴𝑅[𝜉𝑖, 𝑡] = 𝜎2        (ex. 9) 

 

 

där parametrarna står för följande 

 

 

                                𝜇𝑖 = 𝑔𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑙𝑖𝑔 𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔/𝑣𝑜𝑙𝑦𝑚 𝑓ö𝑟 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒 𝑖 
 

                               𝜉𝑖, 𝑡 = 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑𝑎𝑣𝑣𝑖𝑘𝑒𝑙𝑠𝑒𝑛 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑 𝑡 𝑓ö𝑟 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒 𝑖 
 

 

Constant mean model kommer i denna studie att användas för att skatta den normala volymen. 

Liknande metoder har använts i studier såsom Shleifer (1986) och Beneish och Gardner (1995). 

Vid beräkning av volymen i senare studier, som Chung och Kryzanowski (1998) och Bechmann 

(2004) används metoder som justerar för marknadsvolymen. Det vill säga om en händelse 

inträffar som gör att marknadsvolymen förändras kommer också den normala volymen för en 

specifik aktie att justeras för detta. Detta är dock inte möjligt i vårt fall eftersom data för den 

totala volymen på Nasdaq OMX Stockholm och Helsingfors inte finns tillgänglig vilket blir en 

begränsning för beräkningarna som kommer att göras för volymen. Brown och Warner (1980) 

visar dock på att resultaten från enklare modeller likt Constant Mean Model inte är systematiskt 

avvikande i jämförelse med de resultat som genereras av mer sofistikerade modeller.   

 

5.2.5 Estimation Window  

Den normala avkastningen/volymen för båda modellerna tas fram genom att räkna ut 

avkastningen/volymen under en specifik referensperiod, ett så kallat estimation window. Vårt 

estimation window består av två perioder, en som sträcker sig från 100 dagar innan event 

window och en som sträcker sig 100 dagar efter event window. Dessa perioder exkluderar 

dagarna tillhörande event window för att undvika att eventet påverkar skattningen av de 

normala avkastningen/volymen. Detta skiljer sig mot MacKinlay (1997) som föreslår ett 

estimation window endast innan eventet. Anledningen till att vi valt en period även efter ED är 

att ett estimation window som enbart löper över en period innan ED kan leda till en felaktig 

skattning av den normala avkastningen eftersom en aktie som inkluderas (exkluderas) sannolikt 

presterar bättre (sämre) än normalt perioden som föregår inkluderingen (exkluderingen) 
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(Bechmann, 2004). Vårt valda estimation window medför också att Selection Criteria 

Hypothesis kan kontrolleras för och därmed bortses som potentiell förklaring till en eventuell 

indexeffekt. Detta på grund av att överavkastningen utifrån kriterierna, till följd av det 

estimation window som används, räknas in i den normala avkastningen. Ett estimation window 

som utgörs av en period innan och en period efter ED är också i linje med flertalet studier som 

behandlar indexeffekten (Harris & Gurel, 1986; Jain, 1987; Beneish & Gardner, 1995; 

Edmister, Graham, & Pirie, 1994; Kappou, Brooks, & Ward, 2007).  

 

5.3 Test för signifikans 
Ett vanligt problem vid beräkningar inom finansiella studier är förekomsten av autokorrelation 

och tvärsnittskorrelation (Petersen, 2009). Vid eventstudier är det viktigt att ta hänsyn till detta 

för att inte felaktigt skatta standardavvikelsen och därmed felaktigt förkasta nollhypotesen 

(Kothari & Warner, 2007). Standardiserade test såsom Boehmer, Musumeci, and Poulsen´s 

(1991) har för eventstudier visat sig prestera bättre än icke-standardiserade test givet att det inte 

existerar någon tvärsnittskorrelation mellan avkastningen hos de observationer som används 

(Kolari & Pynnönen, 2005). Boehmer, Musumeci och Poulsen´s (1991) t-test (𝑡𝐵) med en noll 

hypotes som innebär att den kumulativa abnorma avkastningen är lika med noll ser ut på 

följande sätt: 

 

𝑡𝐵 = (Α√𝑛)/𝑆 

Α = Genomsnittlig kumulativ  

abnorm avkastning för ett urval bestående av n antal företag på ED 

𝑆 = 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑𝑎𝑣𝑣𝑖𝑘𝑒𝑙𝑠𝑒 𝑓ö𝑟 Α  

 

För att testa signifikansen för abnorm avkastning och volym under event window kommer vi 

att använda oss av Adjusted tB (𝑡𝐴𝐵) framtaget av Kolari och Pynnönen (2010) som korrigerar 

för tvärsnittskorrelation och baseras på Boehmer, Musumeci och Poulsen´s (1991) t-test. Detta 

i linje med (Cheung & Roca, 2011) som tittar på indexrevideringar för hållbarhetsindex. De 

argumenterar, mot bakgrund av att ED är på samma datum för flertalet observationer, att det 

föreligger en hög risk för tvärsnittskorrelation och att det därmed är centralt att ta hänsyn till 

detta. Denna argumentation gäller även vår studie då flertalet observationer infaller samma 

datum samt att tidsperioderna överlappar varandra. Vad det gäller autokorrelation menar Kolari 

och Pynnönen (2010) att tAB är ett robust test och således inte känsligt för detta. Detta genom 



33 

 

att problemet med autokorrelation mildras till följd av att tvärsnittskorrelationen skalas av. 

Testet kommer att vara dubbelsidigt och testar för 1-, 5- och 10 procent signifikansnivå. Kolari 

och Pynnönen´s (2010) 𝑡𝐴𝐵 ser ut på följande sätt: 

 

𝑡𝐴𝐵 = 𝑡𝐵√(1 − 𝜌)/(1 + (𝑛 − 1) ∗ 𝜌) 

 

𝜌 = 𝑔𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑙𝑖𝑔 𝑡𝑣ä𝑟𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑠𝑘𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑓ö𝑟 𝐴  
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6. Resultat 
I kommande avsnitt presenteras samtliga resultat av de tester som 

utförts. Avsnittet inleds med resultaten för priset vilket sedan följs av 

resultaten för volymen.  

6.1 Pris 
Vi började med att undersöka CAAR för inkluderade och exkluderade aktier på OMXS30 och 

OMXH25 under period 1-5 samt AAR för samtliga dagar under event window. Resultaten av 

dessa test redovisas i tabell 1 och 2. Av resultatet i tabell 1 går det för inkluderade aktier på 

OMXS30 att utläsa en signifikant CAAR för period 2, 4 och 5. Detta innebär att en priseffekt 

kan påvisas från RD till och med ED på 7,96 procent där 5,45 procent är centrerat till dagarna 

vid ED. Detta följs av nedgång i den abnorma avkastningen på 2,65 procent de tre 

nästkommande dagarna efter ED. Liknande resultat kan utläsas för inkluderade aktier på 

OMXH25 där signifikant CAAR kan påvisas för period 2 och 4. Detta innebär att en priseffekt 

kan påvisas från RD till och med ED på 6,18 procent där 3,01 procent är centrerat till ED. Detta 

följs, likt OMXS30, av en nedgång för period 5 på 1,47 procent men för denna period saknas 

signifikans. Av resultatet i tabell 2 går det inte att utläsa någon signifikant negativa CAAR för 

exkluderade aktier på vare sig OMXS30 eller OMXH25 för någon av perioderna. Dock kan det 

för period 5 på OMXH25 påvisas en signifikant ökning av CAAR på 0,69 procent vilket innebär 

en tillbakagång dagarna efter ED. Studerar man dagarna separat kan en signifikant negativ AAR 

påvisas för dag +6 på OMXS30 och för dagarna -8, -2, -1 samt +5 på OMXH25.  
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Tabell 1: Visar kumulativ genomsnittlig abnorm avkastning för period 1-5 och genomsnittlig abnorm avkastning 

för samtliga dagar över event window för inkluderade aktier. *= signifikans på 10 % nivån, **= signifikans på 5 

% nivån, ***= signifikans på 1 % nivån. 
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Tabell 2: Visar kumulativ genomsnittlig abnorm avkastning för period 1-5 och genomsnittlig abnorm avkastning 

för samtliga dagar över event window för exkluderade aktier. *= signifikans på 10 % nivån, **= signifikans på 

5 % nivån, ***= signifikans på 1 % nivån. 
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För att testa huruvida en priseffekt existerar vid AD och för att säkerställa att en priseffekt kan 

påvisas innan AD, har som tidigare nämnts i metoden, ett separat test gjorts där AD centrerats 

som event. Resultatet av detta test presenteras nedan. 

 

Tabell 3: Visar abnorm genomsnittlig avkastning för inkluderade aktier när AD centrerats som event.  

*= signifikans på 10 % nivån, **= signifikans på 5 % nivån, ***= signifikans på 1 % nivån. 

 

För inkluderade aktier kan en positiv signifikant AAR inte påvisas vid AD för varken OMXS30 

eller OMXH25. Däremot styrker testet att vi redan innan AD kan påvisa en priseffekt för 

inkluderade aktier då vi på dag -4 för OMXS30 och dag -9 och -8 för OMXH25 kan påvisa en 

positiv signifikant AAR. För exkluderade aktier kan inte någon negativ signifikant AAR 

påvisas varken innan eller på AD. (se tabell 3 & 4) 

 

Tabell 4: Visar abnorm genomsnittlig avkastning för exkluderade aktier när AD centrerats som event *= 

signifikans på 10 % nivån, **= signifikans på 5 % nivån, ***= signifikans på 1 % nivån. 
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Efter att priset testats för samtliga event utfördes därefter tester för att se om en eventuell 

indexeffekt förändrats över tid. Detta gjordes genom att observationerna delades in i två grupper 

mellan åren 1995-2003 och 2004-2013. Resultaten av detta test kan utläsas av tabell 5-8.  

 

 

Tabell 5: Visar kumulativ genomsnittlig abnorm avkastning för inkluderade aktier på OMXS30 mellan åren 

1995-2003 och 2004-2013. *= signifikans på 10 % nivån, **= signifikans på 5 % nivån, ***= signifikans på 1 

% nivån. 

 

 

Tabell 6: Visar kumulativ genomsnittlig abnorm avkastning för inkluderade aktier på OMXH25 mellan åren 

1995-2003 och 2004-2013*= signifikans på 10 % nivån, **= signifikans på 5 % nivån, ***= signifikans på 1 % 

nivån. 

 

För inkluderade aktier på båda indexen går att urskilja en större priseffekt för perioden 1995-

2003 i jämförelse 2004-2013. Detta då det för den tidigare perioden kunde påvisas signifikant 

positiv CAAR på 9,61 procent för OMXS30 och 6,65 procent för OMXH25. Samma priseffekt 

för den senare perioden var mindre och insignifikant på 3,96 procent för OMXS30 och 

signifikant på 4,86 procent för OMXH25. (se tabell 5 & 6, period 2) 
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Tabell 7: Visar kumulativ genomsnittlig abnorm avkastning för exkluderade aktier på OMXS30 mellan åren 

1995-2003 och 2004-2013*= signifikans på 10 % nivån, **= signifikans på 5 % nivån, ***= signifikans på 1 % 

nivån. 

 

 

Tabell 8: Visar kumulativ genomsnittlig abnorm avkastning för exkluderade aktier på OMXH25 mellan åren 

1995-2003 och 2004-2013 *= signifikans på 10 % nivån, **= signifikans på 5 % nivån, ***= signifikans på 1 % 

nivån. 

 

För exkluderade aktier kan ingen signifikant förändring påvisas för något av indexen. Baserat 

på resultaten ges dock indikationer på att den negativa priseffekten ökat för OMXS30 från -

0,87 procent till -1,99 procent medan priseffekten avtagit för OMXH25 från -2,84 procent till 

4,22 procent. (se tabell 7 & 8)  
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6.2 Volym  
För att kunna härleda prisförändringar som påvisats till de teoretiska förklaringar som vi 

tidigare behandlat krävs test för hur volymen påverkas över samma period. Resultaten av dessa 

test kan utläsas ur tabell 9 nedan. Som går att utläsa är volymförändringarna procentuellt sätt 

större än prisförändringarna, vilket inte är något ovanligt i sig13. Dock kan den starka 

variationen i värdena förklaras av att nollpunkten baseras på medelvärdet, vilket per automatik 

skapar stora fluktuationer i jämförelse med om volymen sätts i relation till marknaden. 

Tolkningen av dessa resultat bör således inte fokusera på de absoluta värdena utan på hur 

volymförändringen förhåller sig dagarna emellan. 

 

För inkluderade aktier på OMXS30 visar resultatet signifikant positiv AAV dagarna -23, -22, -

6, -1 samt ED. För OMXH25 visar resultatet för inkluderade aktier signifikant positiv AAV 

dagarna -20, -1, ED och +1. Således kan det påvisas en abnorm volym vid ED där den starkaste 

positiva volymeffekten sker dagen innan ED och är 115,98 procent för OMXS30 respektive 

409,53 procent för OMXH25. För OMXS30 kan även en volymeffekt påvisas vid RD. 

                                                 
13 Bechmann (2004) fann en genomsnittlig volymeffekt som var större än den påvisade priseffekten. För 

inkluderade aktier var den genomsnittliga volymeffekten 72,8 procent perioden innan AD och 97,2 procent 

perioden efter ED. För exkluderade aktier var motsvarande siffror 95,8 procent och 73,1 procent. 
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Tabell 9: Visar genomsnittlig abnorm volym för inkluderade aktier för samtliga dagar under event window. 

*= signifikans på 10 % nivån, **= signifikans på 5 % nivån, ***= signifikans på 1 % nivån. 

För exkluderade aktier på OMXS30 visar resultatet signifikant positiv AAV för 12 dagar över 

event window. Av dessa är 11 innan ED och 1 efter ED. För OMXH25 kan det för exkluderade 

aktier påvisas signifikant positiv AAR för dagarna -1 och ED. Även för exkluderade aktier 

påvisas den starkaste positiva volymeffekten dagen innan ED, vilket är 121,30 procent för 

OMXS30 respektive 380,86 procent för OMXH25. 
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Tabell 10: Visar genomsnittlig abnorm volym för exkluderade aktier för samtliga dagar under event window.*= 

signifikans på 10 % nivån, **= signifikans på 5 % nivån, ***= signifikans på 1 % nivån. 

För att testa huruvida volymeffekten är permanent efter ED testades om volymen perioden efter 

ED fram till dag +20 signifikant skiljer sig från 0. Resultatet av detta test kan endast påvisa en 

signifikant permanent volymeffekt för exkluderade aktier på OMXS30. Denna volymeffekt 

uppgår till -58,25 procent (se tabell 11).  
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Tabell 11: Visar om den genomsnittliga volymen efter ED signifikant skiljer sig från 0 *= signifikans på 10 % 

nivån, **= signifikans på 5 % nivån, ***= signifikans på 1 % nivån. 
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7. Analys 
I kommande avsnitt svarar vi på våra hypoteser genom att analysera de 

empiriska resultaten. Detta för att generera den kartläggning av 

indexeffekten som formulerades i syftet. För att skapa en övergripande 

bild av hur indexeffekten ser ut avslutas avsnittet med en 

sammanfattning av hypoteserna.  

7.1 H1. Aktier som inkluderas i (exkluderas från) ett index påvisar en positiv 

(negativ) priseffekt på AD eller vid ED 
Grafen nedan (se graf 1) visar för inkluderade aktier en tvådelad priseffekt över hela event 

window som beter sig på liknande sätt både för OMXS30 och OMXH25. Dels en uppgång vid 

RD och dels en uppgång några dagar innan ED (uppgången vid RD behandlas i avsnitt 7.2). 

Dock kan ingen priseffekt utläsas AD vilket tyder på att marknaden redan innan är medveten 

om vilka aktier som kommer att vara aktuella för en indexrevidering. Detta visar också 

resultaten från de test där AD centrerats som event då ingen signifikant positiv priseffekt kunde 

påvisas (se tabell 3). Vid ED kan en signifikant positiv priseffekt påvisas (se tabell 1, period 4). 

Detta strider mot en semieffektiv EMH eftersom denna priseffekt, i linje med Cusick (2002), i 

så fall redan borde ha uppstått när marknaden blivit medveten om vilka aktier som kommer att 

vara aktuella för en revidering. 

 
Graf 1: Visar kumulativ genomsnittlig abnorm avkastning vid indexrevidering för inkluderade aktier på 

OMXS30 och OMXH25 
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Dagarna efter ED då indexeffekten nått sin topp kan dock en mindre tillbakagång utläsas för 

båda indexen (se graf 1). Denna tillbakagång motsvarar inte hela den föregående ökningen och 

är signifikant endast för OMXS30 (se tabell 1 period 5). Således är priseffekten som uppstår 

vid ED, delvis temporär. Detta skulle i linje med Bechmann (2004) kunna förklaras utifrån PPH 

då han, likt resultaten i denna studie, först fann en ökning i abnorm avkastning följt av en 

minskning runt ED. Men då priseffekten inte helt återgår till sin ursprungliga nivå kan PPH inte 

ensam förklara den priseffekt som påvisats. Priseffekten på ED kan uppstå till följd av att 

indexfonder då justerar sina innehav för att undvika tracking error. Detta leder till en temporär 

positiv abnorm avkastning som sedan återgår när justeringarna är genomförda. En priseffekt 

redan dagarna innan ED kan uppstå till följd av att andra aktiefonder då justerar sina portföljer 

för att fånga den abnorma avkastning som förväntas när indexfonderna gör sina justeringar 14(se 

tabell 1 period 4). För att utreda huruvida ett temporärt pristryck orsakar den priseffekt som 

uppstår kring ED behöver dock volymen tas i beaktning (se avsnitt 7.4).  

För exkluderade aktier kan ingen signifikant negativ priseffekt påvisas på AD för varken 

OMXS30 eller OMXH25 (se tabell 4). Detta indikerar, i linje med inkluderade aktier, att 

marknaden redan är medveten om vilka aktier som kommer att vara aktuella för en revidering. 

Utifrån resultaten går heller inte att utläsa någon negativ priseffekt vid ED (se tabell 2 period 

4), med undantag för dag -2 och -1 för OMXH25. En negativ priseffekt kan då konstateras vid 

ED för OMXH25 även om den kumulativa priseffekten för period 4, till följd av uppgången på 

ED, inte är signifikant. Att det för båda indexen går att urskilja en positiv priseffekt på ED är 

inte i linje med vad som förväntas utifrån en indexeffekt för exkluderade aktier. En tänkbar 

förklaring till detta skulle kunna vara att marknaden överreagerar på det säljtryck som uppstår 

när aktiefonderna justerar sina innehav vilket gör att priset sedan återgår på ED. För att styrka 

en sådan förklaring behöver volymen vid dessa dagar tas i beaktning (behandlas i avsnitt 7.4). 

 

                                                 
14 På den svenska marknaden har flera större aktivt förvaltade aktiefonder kritiserats för att agera som passivt 

förvaltade indexfonder. Då dessa agerar indirekt som indexfonder är det rimligt att portföljerna justeras innan 

indexfonderna för att fånga en eventuell prisuppgång. Liknande scenario är rimligt på den finska marknaden även 

om en sådan diskussion där inte har förekommit i samma utsträckning.  
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Graf 2: Visar kumulativ genomsnittlig abnorm avkastning vid indexrevidering för exkluderade aktier på 

OMXS30 och OMXH25 

 

Sammanfattningsvis kan det för inkluderade aktier påvisas en positiv abnorm avkastning vid 

ED men inte vid AD. För exkluderade aktier kan en negativ abnorm avkastning påvisas vid ED 

för OMXH25. Således finner vi endast stöd för hypotes 1 vid ED för inkluderade aktier och för 

exkluderade aktier på OMXH25. 

 

7.2 H2. Priseffekten uppstår innan AD 
Graf 1 indikerar på en priseffekt för inkluderade aktier redan innan AD vid RD på både 

OMXS30 och OMXH25. Uppgången vid RD visar på en indexeffekt när revideringen med 

säkerhet går att förutspå. Detta styrks av resultatet då priset ökar signifikant från RD till och 

med ED där effekten når sin högsta punkt (se tabell 1, period 2). För att styrka att en indexeffekt 

uppstår innan AD har, som tidigare nämnts, ett separat test utförts där AD centrerats som event. 

Resultatet av detta test bekräftar att priseffekten uppstår redan några dagar innan AD (se tabell 

3 & graf 7-8). 

 

En indexeffekt vid RD indikerar, i linje med Kappou, Brooks och Ward (2009), på ett pristryck 

från investerare med målet att göra arbitrage. Denna strategi går ut på att köpa de aktier som 

kommer att inkluderas när detta går att förutspå för att sedan sälja till indexfonderna när de 

efterfrågas kring ED. För att fastställa huruvida detta kan vara fallet behöver dock 

prisförändringen under denna period sättas i relation till volymförändringen under samma 
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period (behandlas i avsnitt 7.4). En priseffekt vid RD indikerar också på att marknaden känner 

till vilka förändringar som kommer att göras innan dessa annonseras publikt och således 

tillkommer ingen ny information vid AD. Vad som inte går att säga är huruvida indexeffekten 

uppstår vid RD eller redan i ett tidigare skede. En indexeffekt skulle kunna uppstå redan innan 

RD, vilket är i linje med Bechmann (2004). Detta då våra index bygger på enkla publika 

kriterier vilket talar för en indexeffekt som systematiskt tilltar närmre RD då sannolikheten att 

förutspå rätt ökar ju närmre RD man kommer. 

 

För exkluderade aktier visar grafen ovan på en priseffekt som inte är i linje med vad som kan 

förväntas med tanke på att en revidering utifrån kriterierna kan förutspås (se graf 2). På båda 

indexen går det att urskilja en ökad positiv priseffekt de första dagarna under event window 

vilket ger indikationer på att en indexeffekt inte existerar vid RD. Dock är resultaten på 

OMXS30 inte signifikanta vilket gör att tolkningen och implikationerna av detta index 

begränsas (se tabell 2). För OMXH25 påvisas en negativ signifikant priseffekt närmre ED vilket 

indikerar att priseffekten först uppstår i ett senare skede (se graf 2 & tabell 2). Resultaten av de 

tester som gjorts där AD centrerats som event kan inte heller påvisa någon negativ priseffekt 

innan AD. Således finns inget som tyder på en indexeffekt som uppstår innan AD för 

exkluderade aktier. En tänkbar förklaring till att priseffekten för exkluderade aktier inte är lika 

påtaglig som för inkluderade aktier kan kopplas till AH (behandlas i avsnitt 7.6). 

 

Sammanfattningsvis kan det för inkluderande aktier påvisas en indexeffekt på båda indexen vid 

RD. Både den svenska och finska marknaden är således medvetna om vilka revideringar som 

kommer att göras innan det annonseras publikt. För exkluderade aktier kan däremot ingen 

indexeffekt påvisas innan AD. Baserat på resultaten finner vi stöd för hypotes 2 för 

inkluderande aktier men inte för exkluderade aktier. 

 

7.3 H3. Priseffekten vid en indexrevidering är permanent 

Graf 1 visar en ihållande priseffekt för inkluderade aktier över hela event window på både 

OMXS30 och OMXH25. Detta stöds av resultaten som visar på en signifikant positiv priseffekt 

från RD till och med ED vilket följs av en insignifikant negativ priseffekt från dag +1 till och 

med dag +20 som är mindre än den uppgång som påvisats (se tabell 1, period 2 & 3). Således 

är merparten av priseffekten permanent och håller i sig över hela event window även om vi i 

hypotes 1 funnit tendenser till en delvis temporär priseffekt vid ED. Denna permanenta 
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förändring skulle kunna härledas till ISH, AH och LH som alla förklarar en permanent 

indexeffekt. För att specificera vilken eller vilka av dessa förklaringar som går att tillämpa 

behöver också volymförändringen behandlas (se avsnitt 7.5). En permanent indexeffekt 

indikerar på brister i marknadseffektiviteten och EMH. Detta eftersom efterfrågan utifrån 

resultaten inte är perfekt elastisk då förändringar i efterfrågan påverkar prisnivån även om ingen 

ny information tillkommer.  

 

För exkluderade aktier går det utifrån ovanstående graf (se graf 2) att utläsa en negativ priseffekt 

över hela event window för OMXS30 vilket skulle kunna indikera på en permanent indexeffekt. 

Men då vi utifrån resultatet inte har kunnat påvisa en indexeffekt på grund av brist på 

signifikanta värden kan vi heller inte svara på huruvida indexeffekten för exkluderade aktier på 

OMXS30 är permanent eller inte (se tabell 2). Utifrån grafen (se graf 2) går att utläsa en positiv 

priseffekt för exkluderade aktier på OMXH25 vilket indikerar på att vi inte har en permanent 

indexeffekt. Detta styrks av resultatet då dagen innan ED, där en negativ priseffekt kunnat 

påvisas, följs av två dagar med en positiv priseffekt som överstiger den tidigare nergången (se 

tabell 2).   

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att priseffekten är permanent endast för inkluderade 

aktier. Baserat på resultaten finner vi således stöd för hypotes 3 för inkluderade aktier men inte 

för exkluderade aktier.  

 

7.4 H4. Aktier som inkluderas eller exkluderas påvisar en positiv volymeffekt 

vid RD, AD eller ED och kan härledas till en priseffekt 

Utifrån nedanstående diagram (se diagram 1 & 2) går det att utläsa en positiv volymeffekt för 

inkluderade aktier vid både RD och ED för båda indexen. Detta indikerar på att prisökningarna 

dessa perioder således skulle kunna förklaras utifrån PPH. För AD har vi, på samma sätt som 

tidigare, centrerat eventet men inte kunnat påvisa någon signifikant volymökning för vare sig 

inkluderade eller exkluderade aktier (se tabell 9). Då vi heller inte kunnat påvisa någon 

priseffekt bekräftas det resonemang som tidigare förts att AD inte är ett fundamentalt event på 

våra index.   
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Diagram 1: Visar genomsnittlig abnorm volym vid indexrevidering för inkluderade aktier på OMXS30. 

 

Den positiva volymeffekten vid RD är signifikant för OMXS30 (se tabell 9). Detta styrker 

resonemanget avsnitt 7.2, att investerare med målsättning att göra arbitrage då köper de aktier 

som kommer att inkluderas. En tänkbar anledning till att vi inte kan påvisa signifikant 

volymeffekt för OMXH25 vid RD kan vara att vissa investerare, i linje med Bechmann (2004), 

redan innan RD justerar sina portföljer. Detta på grund av att kriterierna för våra index är 

utformade så att investerare i ett tidigare stadium, med viss risk, kan räkna ut vilka förändringar 

som sannolikt kommer att genomföras baserat på den då rådande omsättningen. Detta medför 

att den volymökning som uppstår till följd av att en indexrevidering kan förutspås sprids ut över 

flera dagar.  

 

Diagram 2: Visar genomsnittlig abnorm volym vid indexrevidering för inkluderade aktier på OMXH25. 
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Som går att utläsa av resultaten har vi signifikant positiv volymeffekt dagen -1 samt på ED för 

båda indexen (se tabell 9). Således skulle prisökningen dessa dagar (se tabell 1, period 4) kunna 

förklaras utifrån PPH då priset går tillbaka dagarna efter. Denna tillbakagång är dock endast 

signifikant på OMXS30 (se tabell 1, period 5) och då priseffekten inte helt återgår till sin 

ursprungliga nivå kan således ISH inte uteslutas som förklaring för något av indexen. Att den 

positiva abnorma volymen är lägre på ED än dagen innan styrker också resonemanget som 

fördes i 6.1 att andra aktiefonder justerar sina innehav innan ED. Detta eftersom indexfonderna, 

som justerar sina innehav på ED för att undvika tracking error, endast utgör mindre del av den 

totala fondförmögenheten placerade i aktiefonder15. 

 

För exkluderade aktier går det utifrån nedanstående diagram (se diagram 3 & 4) att utläsa en 

tydlig volymökning endast vid ED på båda indexen. Dock kan det för OMXS30 påvisas en 

positiv signifikant volymökning en dag efter RD (se tabell 10). Men då det för denna dag inte 

kunnat påvisas någon signifikant negativ priseffekt (se tabell 2) kan denna volymökning inte 

härledas till en priseffekt vid RD. Volymeffekten som kan urskiljas vid ED är signifikant dagen 

innan ED för båda indexen samt på ED för OMXH25 (se tabell 10). Dessa volymeffekter kan 

endast kopplas till en signifikant negativ priseffekt dagen innan ED på OMXH25 (se tabell 2). 

På samma sätt som för inkluderade aktier är volymeffekten för exkluderade aktier störst dagen 

innan ED vilket indikerar att aktiefonder då justerar sina portföljer innan indexfonderna. Detta 

styrker också resonemanget som fördes i 7.1 om att marknaden eventuellt överreagerar på det 

större säljtryck som skapas dagarna innan ED.  

                                                 
15 För den svenska marknaden utgör indexfonder 11 procent av den totala fondförmögenheten placerade i 

aktiefonder (Fondbolagens förening, 2014).  
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Diagram 3: Visar genomsnittlig abnorm volym vid indexrevidering för exkluderade aktier från OMXS30. 

Sammanfattningsvis kan vi för inkluderade och exkluderade aktier påvisa en signifikant positiv 

volymeffekt vid ED på båda indexen och vid RD på OMXS30. Dessa volymeffekter kan dock 

endast härledas till en priseffekt vid ED för inkluderade aktier samt för exkluderade aktier på 

OMXH25. Således finner vi stör för hypotes 4 vid ED för inkluderade aktier och exkluderade 

aktier endast på OMXH25. 

 
Diagram 4: Visar genomsnittlig abnorm volym vid indexrevidering för exkluderade aktier från OMXH25. 

 

 

-250,00%

-200,00%

-150,00%

-100,00%

-50,00%

0,00%

50,00%

100,00%

150,00%

-23 -21 -19 -17 -15 -13 -11 -9 -7 -5 -3 -1 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19

AAV OMXS30 EXKLUDERING

-1000,00%

-800,00%

-600,00%

-400,00%

-200,00%

0,00%

200,00%

400,00%

600,00%

-23 -21 -19 -17 -15 -13 -11 -9 -7 -5 -3 -1 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19

AAV OMXH25 EXKLUDERING



52 

 

 

7.5 H5. Volymeffekten vid en indexrevidering är permanent och kan 

härledas till en priseffekt 
Utifrån diagrammen kan ingen permanent ökning av volymen utläsas för inkluderande aktier 

på vare sig OMXS30 eller OMXH25 (se diagram 1 & 2) då vi har tendenser till lägre abnorm 

volym efter ED. Detta styrks av resultaten som visar på att den genomsnittliga 

volymförändringen för perioden efter ED på -9,70 procent för OMXS30 respektive -2,10 

procent för OMXH25 inte är signifikant skilt från 0 (se tabell 11). Således kan det konstateras 

att volymförändringen för inkluderade aktier inte är permanent. Detta medför att LH kan 

uteslutas som potentiell förklaring till en indexeffekt för inkluderade aktier när volymen 

används som mått för likviditet16. Detta då likviditeten utifrån denna förklaring bör vara 

bestående. Resultatet medför också att ISH endast går att tillämpa utifrån en temporär 

volymförändring där investerare köper aktier som inkluderas för att behålla dessa så länge de 

är inkluderade i indexet. Således kan ISH uteslutas utifrån ett perspektiv där investerare både 

köper och säljer aktier som inkluderats då detta medför en permanent volymförändring.  

 

För exkluderade aktier kan det utifrån diagrammen (se diagram 3 & 4) utläsas en permanent 

minskning av volymen perioden efter ED endast på OMXS30. Detta styrks av resultaten som 

visar på att den genomsnittliga volymförändringen för perioden efter ED på -58,25 procent för 

OMXS30 är signifikant skilt från 0 (se tabell 11). En negativ volymförändring kan också utläsas 

av resultatet för OMXH25 på -28,25 procent dock är denna förändring inte signifikant skild 

från 0. Att volymen minskar är i linje med vad som kan förväntas för aktier som exkluderats ur 

ett index. Men på grund av att vi för OMXS30 inte har några signifikanta priseffekter kan denna 

volymminskning inte tolkas utifrån en indexeffekt. 

   

Sammanfattningsvis kan vi för varken inkluderade eller exkluderade aktier påvisa en permanent 

volymeffekt som kan härledas till en priseffekt. Således finner vi för vare sig inkluderade eller 

exkluderade aktier stöd för hypotes 5. 

 

 

                                                 
16 Då likviditet, som vi nämnt tidigare kan mätas på olika sätt, kan vi utifrån våra resultat inte fastställa 

om LH kan uteslutas om ett alternativt mått hade använts.  
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7.6 H6. Det råder en prisasymmetri mellan aktier som inkluderas och 

exkluderas 
Utifrån resultaten (se tabell 1 & 2, grupp 2) kan en prisasymmetri påvisas på båda indexen som 

innebär att den positiva priseffekten är starkare för inkluderade aktier än den negativa 

priseffekten för exkluderade aktier. Dessa resultat är i linje med hur en prisasymmetri ser ut 

utifrån AH som beskrivs i Chen, Noronha, och Singal (2004). Således ges indikationer på en 

ökad medvetenhet bland investerare för aktier som inkluderas första gången och att denna inte 

lätt försvinner när en aktie i ett senare skede exkluderas17. Medvetenheten medför en större bas 

investerare vilket innebär en ökad uppmärksamhet, mer tillgång på information och ett högre 

marknadsvärde. En ihållande medvetenhet för aktier som en gång tillhört ett index, kan vara en 

förklaring till att vi inte kunna påvisa en priseffekt i samma utsträckning för exkluderade aktier 

som för inkluderade aktier. Detta då marknadsvärdet inte påverkats i samma utsträckning för 

exkluderade aktier då medvetenheten kvarstår.  

 

Prisasymmetrin vi påvisat är inte i linje med Bechmann (2004), som påvisat ett motsatt 

förhållande där priseffekten är större för exkluderade aktier. Detta trotts att KFX index är 

relativt likt våra index. En förklaring kan vara att KFX index genomgått en förändring i 

kriterierna som innebär att kriterierna endast överensstämmer med våra index kriterier efter att 

förändringarna genomförts. Innan förändringen baserades kriterierna förutom omsättning även 

på marknadsvärdet. Detta gör att en exkludering ur detta index ofta orsakas av en minskning av 

marknadsvärdet då aktier som tillhör KFX index är generellt sett mer likvida och omsätts i 

större utsträckning än aktier utanför indexet (Bechmann, 2004). Priseffekten till följd av en 

exkludering från ett index som även baseras på marknadsvärdet blir då större än om indexet 

enbart baseras på omsättningen. Således kan kriterierna orsaka en prisasymmetri i olika 

riktningar.  

 

Sammanfattningsvis kan en prisasymmetri påvisas på båda indexen som innebär att den positiva 

priseffekten till följd av en inkludering överstiger den negativa priseffekten till följd av en 

exkludering. Därmed finner vi stöd för hypotes 6 på båda indexen. 

 

                                                 
17 En begränsning i studien utifrån detta resonemang är att det inte tagits hänsyn till huruvida en aktie som 

inkluderats redan tidigare tillhört ett index. 
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7.7 H7. Indexeffektens styrka har förändrats över tid. 
Utifrån nedanstående grafer (se graf 3 & 4) går det att utläsa att inkluderade aktier påvisar en 

starkare priseffekt för åren 1995-2003 i jämförelse med åren 2004-2013 på båda indexen. Detta 

styrks av resultaten som mäter priseffekten mellan RD och ED (se tabell 5 & 6, period 2). För 

OMXS30 är prisförändringen för de tidigare åren signifikant på 9,61 procent i jämförelse med 

de senare årens insignifikanta prisförändring på 3,96 procent. Liknande resultat påvisas för 

OMXH25 där prisförändringen de tidigare åren är signifikant på 6,65 procent i jämförelse med 

de senare årens signifikanta prisförändring på 4,86 procent. För inkluderade aktier är 

indexeffekten starkare de tidigare åren vilket innebär att indexeffekten avtagit över tid. Detta 

indikerar, i linje med Cusick (2002) och Kappou, Brooks och Ward (2009), på att 

marknadseffektiviteten ökat. En eventuell ökad priseffekt som genererats av tillväxten i antalet 

indexfonder understiger således den avtagande priseffekt som uppstår till följd av en mer 

effektiv marknad. Detta visar på en mer elastisk efterfrågan som är mindre känslig för 

förändringen i volym och där investerare blivit medvetna om marknadsanomalin. En avtagande 

indexeffekt innebär därmed en ökad risk för investerare villiga att utnyttja marknadsanomalin. 

Således finns det risker utöver den individrelaterade risken för varje specifik aktie som 

investerare bör vara medvetna om givet att indexeffekten ska användas som trading strategi.   

 
Graf 3: Visar kumulativ genomsnittlig abnorm avkastning vid indexrevidering för inkluderade aktier på 

OMXS30 under perioderna 1995-2003 samt 2004-2013. 
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Graf 4: Visar kumulativ genomsnittlig abnorm avkastning vid indexrevidering för inkluderade aktier på 

OMXH25 under perioderna 1995-2003 samt 2004-2013. 

 

Då vi inte kunnat påvisa en indexeffekt för exkluderade aktier är det ändå av intresse att se 

huruvida indexeffekten tidigare har funnits på våra valda index. För OMXS30 finns tendenser 

som pekar på att negativa prisförändringar till följd av en exkludering blivit starkare över tiden 

(se graf 5). Dock återfinns ingen signifikans och urvalet innehåller endast tre observationer 

vilket begränsar slutsatserna gällande huruvida indexeffekten förändrats över tid (se tabell 7). 

För OMXH25 (se graf 6) finns tendenser på en avtagande negativ priseffekt men även här 

saknas signifikans för att dra slutsatser (se tabell 8).   

 
Graf 5: Visar kumulativ genomsnittlig abnorm avkastning vid indexrevidering för exkluderade aktier från 

OMXS30 under perioderna 1995-2003 samt 2004-2013. 
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Graf 6: Visar kumulativ genomsnittlig abnorm avkastning vid indexrevidering för exkluderade aktier från 

OMXH25 under perioderna 1995-2003 samt 2004-2013. 

 

Sammanfattningsvis tyder våra resultat på att indexeffekten avtagit över tid för inkluderade 

aktier. För exkluderade aktier kan en förändring i indexeffekt över tid inte påvisas till följd av 

brist på signifikans. Vi finner således stöd för hypotes 7 för inkluderade aktier men inte för 

exkluderade aktier. 

 

7.8 Sammanställning analys 
Hypoteserna vi funnit stöd för kan sammanfattas enligt nedanstående tabell (se tabell 12). För 

inkluderade aktier kan det konstateras att vi har en permanent indexeffekt. Denna påvisas från 

RD och når sin kumulativa högsta nivå på ED. Pristrycket vid ED kan förklaras av en 

volymeffekt, dock är volymeffekten inte permanent. Över tid har den påvisade indexeffekten 

för inkluderade aktier avtagit i styrka. För exkluderade aktier har vi endast kunnat påvisa en 

negativ priseffekt dagarna innan ED på OMXH25 vilket kan förklaras av en volymeffekt. Mot 

bakgrund av att vi inte har någon priseffekt på OMXS30 samt att vi endast har vaga tendenser 

på OMXH25 kan det för exkluderade aktier inte påvisas någon indexeffekt. Således råder också 

en prisasymmetri mellan inkluderade och exkluderade aktier. 
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Tabell 12: Sammanställning av hypoteser. X = Funnit stöd för hypotesen, 0 = Ej funnit stöd för hypotesen.  
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8. Slutsatser 
I kommande avsnitt presenteras de slutsatser som genererats utifrån 

analysen av våra resultat. Detta i form av en sammanställning av den 

kartläggning som studien syftar till för att koppla till marknadens 

effektivitet. Avslutningsvis presenteras studiens implikationer samt 

förslag på områden för framtida forskning. 

8.1 Slutsats 
Utifrån resultaten kan det konstateras att en indexeffekt finns för inkluderade aktier. För 

exkluderade aktier kan en indexeffekt inte påvisas även om viss negativ priseffekt kan utläsas 

enstaka dagar. Indexeffekten för inkluderade aktier är tvådelad vilket innebär att en priseffekt 

finns både vid referensperiodens slut (RD) och vid revidering (ED). En positiv priseffekt vid 

referensperiodens slut (RD) är i linje med vad som kan förväntas eftersom kriterierna är 

utformade så att en revidering då med säkerhet kan fastställas. Detta skulle kunna förklaras av 

att investerare, med intresse att fånga en abnorm avkastning, driver upp priset. Således 

uppkommer indexeffekten inte när revideringen annonseras (AD) eftersom marknaden då redan 

är medveten om vilka förändringar som kommer att ske. Priseffekten som sedan sker vid 

revidering (ED) kan utifrån att en kraftig volymeffekt påvisats förklaras av att aktie- och 

indexfonder då justerar sina innehav. Detta visar på ett pristryck i linje med Price Pressure 

Hypothesis då det efter revidering (ED) ges indikationer på att priset delvis går tillbaka. Den 

större delen av indexeffekten är ändå permanent vilket innebär att Price Pressure Hypothesis 

endast till viss del kan tillämpas som förklaring. Istället skulle orsaken bakom en permanent 

indexeffekt kunna förklaras dels utifrån Imperfect Substitute Hypothesis, där efterfrågan på sikt 

lutar neråt och investerare köper aktier som inkluderas för att sedan behålla de på sikt. Dels 

utifrån Awareness Hypothesis, där en ökad medvetenhet bland investerare medför en ökad 

uppmärksamhet, större tillgång på information och ett högre marknadsvärde. Att en ökad 

medvetenhet hos investerare kan tillämpas som förklaring till en permanent indexeffekt styrks 

av att den prisasymmetri som råder där inkluderade aktier påvisat en större priseffekt än 

exkluderade aktier. En prisasymmetri i linje med Awareness Hypothesis förklarar en större 

(mindre) effekt för inkluderade (exkluderade) aktier genom att den ökade medvetenheten bland 

investerare för en aktie som inkluderats inte helt försvinner när aktien i ett senare skede 

exkluderas.  
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Den indexeffekt vi kunnat påvisa har över tid avtagit. Detta indikerar på en mer effektiv 

marknad där en prisstegring sker successivt redan innan referensperiodens slut (RD) vilket för 

investerare är kopplat till ett högre risktagande. Volymökningen som inträffar i samband med 

en revidering, har då till följd av den tidigare prisstegringen, en mindre inverkan på priset. 

Således har efterfrågan över tid blivit mer elastisk och mindre känslig för volymförändringar. 

Även om marknaden över tid gått mot att bli mer effektiv kan det ändå konstateras att resultaten 

strider mot en semieffektiv EMH. Detta eftersom en priseffekt i så fall borde ha uppstått när 

marknaden blivit medveten om vilka aktier som kommer att vara aktuella för en revidering och 

då spegla all publik information. 

 

8.2 Implikationer 
Denna studie anser vi ha bidragit till en ökad kunskap om indexeffekten. Kunskap om denna 

anomali är relevant dels utifrån ett vetenskapligt perspektiv och dels utifrån ett praktiskt 

perspektiv. Vi har, på grund av att våra valda index bygger på publika specificerade kriterier, 

kunnat mäta indexeffekten separat från att ny information tillkommer. Detta till skillnad från 

flera andra studier i ämnet som inte kan säkerställa att den indexeffekt som studeras påverkas 

av ny information då kriterierna inte är specificerade. Således är OMXS30 och OMXH25 bättre 

objekt för att mäta det som ska studeras. Då det också är relativt få studier som gjorts på den 

svenska och finska marknaden bidrar denna studie med en ökad kunskap om indexeffekten på 

dessa marknader. Ur ett vetenskapligt perspektiv är studien av intresse genom att vi kan härleda 

den indexeffekt som påvisas till effektiviteten på de marknader där indexen finns samt visa hur 

effektiviteten över tid har förändrats. Då vi har två stycken index med liknande kriterier på olika 

marknader indikerar också skillnaderna i indexeffekten på skillnader i hur dessa marknader 

fungerar. Ur ett praktiskt perspektiv är studien av intresse för såväl investerare som företag. 

Våra resultat tyder på att aktier som inkluderas i ett index genererar en abnorm avkastning. 

Genom att förutspå en revidering är det möjligt för investerare att fånga priseffekten. Detta 

förslagsvis genom att ta en lång position i den aktuella aktien och en kort position i indexet. 

Investerare bör dock vara medvetna om att en investeringsstrategi baserad på indexeffekten är 

förknippad med risker. Dels en individrelaterad risk, i form av att indexeffekten för den 

specifika aktien kan variera i förhållande till den genomsnittliga och dels den risk som 

uppkommer till följd av att indexeffekten inte är konstant över tid. Utifrån ett 

bolagstyrningsperspektiv, där målsättningen är att maximera värdet för aktieägarna, kan det 

vara lönsamt för aktieägarna att ledningen strävar efter att bolaget ska inkluderas om de befinner 

sig nära gränsen att uppfylla de kriterier som krävs för att inkluderas. 
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8.3 Framtida forskning 
Efter att ha studerat indexeffekten har vi kunnat identifiera områden som framtida forskning 

kan studera för att genera en ökad förståelse för anomalin. Studier på index med publika 

specificerade kriterier har visat på att indexeffekten uppkommer redan innan revideringen 

annonseras. Således bör ett större fokus läggas kring perioden vid referensperiodens slut. Detta 

genom att centrera första handelsdagen efter referensperiodens slut (RD) som event istället för 

revideringen (ED). Det skulle kunna leda till en ökad förståelse för en indexeffekt som 

systematiskt tilltar närmre referensperiodens slut.   

 

De flesta studier som studerar indexeffekten behandlar enbart ett index. Genom att istället titta 

på flera index där kriterierna skiljer sig åt och där marknaderna är relativt lika går det att härleda 

eventuella skillnader i indexeffekten till hur kriterierna skiljer sig åt. Detta skulle förutom en 

ökad förståelse för indexeffekten också skapa en större förståelse för hur prissättningen på 

aktier förhåller sig till de variabler som ingår i kriterierna. 

 

Många förklarar indexeffekten utifrån att replikerande indexfonder justerar sina innehav. 

Genom att studera indexfonder mer på djupet, till exempel när transaktionerna genomförs, går 

det att se mer konkret vad det är som driver indexeffekten samt om indexfonderna agerar såsom 

de säger, det vill säga justera sina innehav dagen då revideringen sker för att minimera tracking 

error. Det går också att titta på hur aktiefonder förhåller sig till indexrevideringar. Om dessa 

justerar sina innehav vid referensperiodens slut eller närmre revidering. En noggrann studie av 

hur index- och aktiefonder agerar skulle öka förståelsen för indexeffekten samt för hur stor 

inverkan fonder har på marknadens beteende och effektivitet. 
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Appendix 
 

 

Tabell 13: Samtliga aktier på OMXS30 som är inkluderade i studien. * = Observation där volymdata saknas  
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Tabell 14: Samtliga aktier på OMXH25 som är inkluderade i studien. * = Observation där volymdata saknas 
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Tabell 15: Samtliga aktier på OMXS30 som exkluderats ur studien 
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Tabell 16: Samtliga aktier på OMXH25 som exkluderats ur studien 

 

 

 

Graf 7: Visar kumulativ genomsnittlig abnorm avkastning för inkluderade aktier på OMXS30 10 dagar innan till 

10 dagar efter revideringen annonserats, där annonseringen centrerats som event (AD).  
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Graf 8: Visar kumulativ genomsnittlig abnorm avkastning för inkluderade aktier på OMXH25 10 dagar innan 

till 10 dagar efter revideringen annonserats, där annonseringen centrerats som event (AD). 

 

 

Graf 9: Visar kumulativ genomsnittlig abnorm avkastning för exkluderade aktier på OMXS30 10 dagar innan till 

10 dagar efter revideringen annonserats, där annonseringen centrerats som event (AD). 
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Graf 10: Visar kumulativ genomsnittlig abnorm avkastning för exkluderade aktier på OMXH25 10 dagar innan 

till 10 dagar efter revideringen annonserats, där annonseringen centrerats som event (AD). 
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