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Abstract 

Title: P/B in combination with market value: A study on the Stockholm Stock 

Exchange 2006 – 2016. 

 

Authors: Sara Ahlgren & Anton Lundgren 

Supervisor: Øystein Fredriksen 

 

Background: This study is a test of an investment strategy based on relative valuation 

of multiples. The multiple to be studied is Price-to-Book (P/B). P/B is chosen because 

although previously researched, the implications of book values paired with market 

values are still not well understood.  

 

Aim: The aim of this study is to examine and analyze the multiple P/B as an investment 

strategy for stocks. Moreover, this study intends to examine stocks with low and high 

P/B: s from the Small, Mid and Large Cap on the Stockholm Stock Exchange. 

 

Completion: Six portfolios are created based on low and high P/B: s respectively from 

the market value-based stock exchange lists Small, Mid and Large Cap on the 

Stockholm Stock Exchange. The portfolios are rebalanced annually and are followed 

between 2006 and 2016. 

 

Results: Four out of six portfolios exhibit higher levels of cumulative returns than the 

chosen stock index before and after adjusting for risk. However, weak statistical 

evidence prevent conclusive showings of excess returns over time. Similarly, we find 

weak support for differences in returns between low and high P/B: s. Neither does there 

seem to exist significant differences in return and risk between the Small, Mid and 

Large Cap. 

 

Key words: Price-to-Book (P/B), excess return, Jensen’s alpha, Sharpe-ratio, 

Treynor index, market value, book value, size, small firm effect.   
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Sammanfattning 

Titel: P/B i kombination med marknadsvärde: En studie på Stockholmsbörsen 2006 – 

2016. 
 

Författare: Sara Ahlgren & Anton Lundgren 

Handledare: Øystein Fredriksen 

 

Bakgrund: Denna studie är ett test av investeringsstrategi baserad på relativvärdering 

av multiplar. Den multipel som kommer att studeras som investeringsstrategi är Price-

to-Book (P/B). Valet av multipel på P/B beror på att det är en väl omskriven multipel 

som fortfarande väcker frågeställningar avseende betydelsen av bokfört värde i 

kombination med marknadsvärde.  

 

Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka och analysera multipeln P/B som 

investeringsstrategi för aktier. Vidare syftar studien till att undersöka aktier med låga 

respektive höga P/B från de olika börslistorna Small, Mid och Large Cap på 

Stockholmsbörsen. 

 

Genomförande: Sex portföljer skapas baserat på låga respektive höga P/B från de 

marknadsvärdemässiga börslistorna Small, Mid och Large Cap på Stockholmsbörsen. 

Portföljerna ombalanseras årligen och följs mellan 2006 och 2016. 

 

Resultat: Fyra av sex portföljer har högre ackumulerad avkastning än jämförelseindex 

före och efter riskjustering. Dock hindrar svag statistisk evidens påvisande av 

överavkastning över tid. På motsvarande vis finnes svaga säkerställda skillnader i 

avkastning mellan låga och höga P/B. Ej heller förefaller det förekomma signifikanta 

skillnader i avkastning och risk mellan portföljer på Small, Mid och Large Cap. 

 

Nyckelord: Price-to-Book (P/B), överavkastning, Jensens alfa, Sharpe-kvot, 

Treynor index, marknadsvärde, bokfört värde, storlek, småbolagseffekt. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Investeringar är något som ständigt lockat människor, för att på så sätt nå 

överavkastning, en avkastning som är högre än genomsnittet. Det har resulterat i en 

mängd olika investeringsstrategier för att lokalisera en strategi där överavkastning 

genereras. Ett vanligt sätt att investera är i aktier. Bland annat privatpersoner använder 

sig av aktier som investeringsalternativ. 13,5% av svenskarna äger aktier – varav 

medianportföljen var värd cirka 30 000 kronor i december 2016, vilket motsvarar 

ungefär 9 % av hushållens totala ägande (SCB, 2017). För att investera i aktier som 

anses köpvänliga och som investeraren i framtiden tros kunna generera överavkastning, 

används ofta olika investeringsstrategier. Det finns en mängd olika 

investeringsstrategier, varav flera baseras på relativvärdering, och därför finns det en 

nyfikenhet att i denna studie undersöka en sådan.  

 

Den multipel som kommer att studeras som investeringsstrategi är Price-to-Book (P/B). 

Valet av multipel faller på just P/B då det är en väl omskriven multipel men som 

fortfarande väcker en hel del frågeställningar. P/B är vanligt förekommande inom 

relativvärdering av företag och multipeln utgår från aktiepriset dividerat med det 

bokförda värdet på bolaget. Även att multipeln baseras på ett bokfört värde väcker 

intresse hos oss, då det bokförda värdet bör vara ett stabilt värde som kan säga mycket 

om bolaget. Exempelvis har det bokförda värdet tidigare påvisats kunna användas för att 

med fördel identifiera lågt värderade bolag (Greenblatt, 2011). En av fördelarna med 

P/B menar Strong och Xu (1997) är att det endast är denna multipel som signifikant kan 

säkerställas generera en överavkastning. Även Rosenberg, Reid och Lanstein (1984) 

finner det möjligt att generera överavkastning när investeringsstrategin baseras på P/B.  

 

Med bakgrunden att det är en välstuderad multipel som tidigare genererat 

överavkastning ämnar denna studie att studera huruvida P/B är en lämplig 
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investeringsstrategi i kombination med ytterligare ett urvalskriterium. Detta då 

kombinationer av olika investeringsstrategier tidigare historiskt har visat sig vara 

fördelaktiga (Horowitz, Loughran & Savin, 1996). Ett exempel på en 

investeringsstrategi baserad på en kombination av urvalskriterier ges exempelvis av 

Greenblatts magiska formel vilken baseras på avkastning på eget kapital samt 

direktavkastning (2011).  I stället för att kombinera P/B med ett annat nyckeltal avser vi 

använda bolags marknadsvärde som ett andra kriterium genom att basera urvalet på P/B 

från Small, Mid och Large Cap på Stockholmsbörsen. Anledningen till denna inledning 

beror på att börslistorna är indelade efter definierade intervaller i marknadsvärde där 

Small Cap-bolag är minst, följt av Mid Cap-bolag och Large Cap-bolag är störst 

(Swedbank, u.å.). Om denna investeringsstrategi vore lyckosam, skulle den kunna 

användas som ett investeringsalternativ för privatpersoner och eventuellt öka 

avkastningen för dessa.  
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1.2 Problematisering 

Det finns mängder av undersökningar gällande P/B, vilket betyder att det också finns 

flera åsikter i ämnet vilka i flertalet fall går isär. En av de mest argumenterade 

punkterna om P/B handlar om huruvida ett lågt eller ett högt P/B är att föredra – men 

även vad som kan anses vara lågt och högt P/B (Penman, 1996). Ekdahl och Olssons 

(2010) studie på Stockholmsbörsen visar att stabila bolag med låga P/B skulle vara att 

föredra. Capaul, Rowely och Sharpe (1993) hävdar även de att ett lågt P/B är att föredra, 

till skillnad mot Fama och French (1995) samt Penman (1991) som i respektive studier 

hävdar att ett högt P/B bör föredras för att generera överavkastning. Det motsägande 

resultatet i flertalet olika undersökningar resulterar i nyfikenhet. Vad är faktiskt att 

föredra, ett högt eller ett lågt P/B? 

 

En tidigare studie av Fama och French (1995) undersöker i likhet med denna studie 

marknadsvärdet på bolag i kombination med P/B. Fama och French (1995) undersöker 

om det finns skillnader mellan bolag med höga och låga marknadsvärden och höga och 

låga multiplar. I den studien framkommer det att skillnader finns, och att dessa bland 

annat syns i avkastningen där höga P/B genererar högre avkastning än låga P/B. 

Marknadsvärdets effekt på avkastningen i Fama och Frenchs (1995) studie kan förklaras 

av Basu (1977) och Banz (1981) som båda hävdar att det förekommer en 

småbolagseffekt för de minsta bolagen. Småbolagseffekten kan anses vara 

omdiskuterad, dock så är inte en potentiell storbolagseffekt något som diskuterats i 

samma utsträckning (Damodaran, 2012; Chan & Chen, 1991).  

 

Det kan finnas anledning att anse att resultatet i Fama och Frenchs (1995) studie inte är 

definitivt. Fama och French (1995) slår samman samtliga bolag från flera amerikanska 

börslistor till en större gemensam lista, varefter bolagen sorteras på marknadsvärde och 

delas in i percentiler som skall representera små, mellanstora och stora bolag. Det går att 

argumentera för att denna indelning har två huvudsakliga brister. För det första är det 

möjligt att bolag klassificeras som en storlek som skiljer sig från den storlek bolaget 

vanligtvis anses ha; det vill säga att exempelvis ett mellanstort bolag i studien anses 

vara ett småbolag. Den andra bristen är ett resultat av den förstnämnda, nämligen att det 
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kan förekomma stora spridningar i marknadsvärden mellan bolag som tillhör samma 

storlek – och om stora spridningar existerar inställer sig frågan hur rättvisande det är att 

klassificera grupperna som små, mellanstora och stora bolag? Kanske vore en indelning 

efter intervall i marknadsvärden, som är fallet med de tre ovannämnda börslistorna, att 

föredra för att undvika de två bristerna i Fama och Frenchs (1995) studie?  

 

Med dessa undersökningar som grund kan frågan ställas huruvida marknadsvärdets 

storlek spelar in när P/B som investeringsstrategi undersöks. Det kan tänkas att på 

Stockholmsbörsen kommer marknadsvärdet ha en betydande roll i slutresultatet, där 

olika marknadsvärden kan föredra olika storlekar på multiplarna – vilket är fallet i Fama 

och Frenchs (1995) studie där det framkommer att på de amerikanska börserna har 

marknadsvärdet en betydande roll. Alternativt skulle marknadsvärdets roll kunna vara 

liten, och då skulle liknande resultat förekomma för portföljer med låga respektive höga 

P/B oberoende av dess marknadsvärde. 
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1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka och analysera multipeln P/B som 

investeringsstrategi för aktier. Vidare syftar studien till att undersöka aktier med låga 

respektive höga P/B från de olika börslistorna Small, Mid och Large Cap på 

Stockholmsbörsen.  

1.4 Frågeställningar 

Med syftet i åtanke har en huvudsaklig frågeställning i kombination med tre mindre 

frågeställningar formulerats. Frågorna ämnar besvaras i uppsatsen för att generera en 

bild av huruvida det är möjligt att uppnå överavkastning med hjälp av vald metod och 

tillvägagångssätt. Den huvudsakliga frågeställningen är: 

  

● Är det möjligt att skapa överavkastning genom en investeringsstrategi baserad 

på P/B i kombination med marknadsvärdet?   

 

Här nedan listas tre följdfrågeställningar. Avsikten med dessa är att komplettera den 

huvudsakliga frågeställningen. Intentionen är att belysa olika aspekter angående 

förutsättningarna för att potentiellt skapa överavkastning med P/B.  

 

 Förutsatt att en högre avkastning än marknadsgenomsnittet kan påvisas, 

försvinner den högre avkastningen när avkastningen riskjusteras? 

 

● Vilken utav de två grupperna av portföljer med låga respektive höga P/B är att 

föredra?  

 

● Vilken utav portföljerna på de tre olika listorna Small, Mid och Large Cap är att 

föredra?   
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1.5 Avgränsningar 

Studien avser att studera Small, Mid och Large Cap-bolag på Nasdaq Stockholm och 

P/B för dessa. Bolagen kommer att delas in i portföljer baserat på marknadsvärde. 

Portföljerna kommer behandlas var och en för sig för att slutligen jämföras. Portföljerna 

är baserade efter vilken del av Stockholmsbörsen företaget är noterat på. 

Kategoriseringen sker via storleken på P/B där bolagen med de lägsta och högsta 

multiplarna kommer att studeras.  
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2. Referensram 

 2.1 Relativvärdering 

För att värdera företag finns det ett flertal olika sätt enligt Damodaran (2012), varav två 

är diskonterad kassaflödesanalys (DCF) och relativvärdering. Vidare hävdas att en DCF 

går ut på att beräkna framtida kassaflöden som diskonteras till nuvärde, medan 

relativvärdering handlar om specifika nyckeltal som jämförs bolag emellan för att leda 

fram till ett uppskattat värde på bolaget (ibid.). 

 

Relativvärderingen har två huvudaspekter: att jämföra ett antal företag relativt varandra, 

samt att jämföra specifika bolag med liknande bolag (Damodaran, 2012). Dock påpekar 

Damodaran (2012) svårigheten med att jämföra ett bolag med liknande bolag, då 

aspekter som tillväxt, kassaflöden och risk sällan är likvärdiga dem emellan. 

Jämförelsen av bolagen sker med hjälp av olika multiplar, vilka kan baseras på 

exempelvis aktiekursen eller Enterprise Value (EV). Multiplarna beräknas genom 

divisioner där storleken på resultatet av dessa jämförs mot andra bolags, vilket 

sedermera leder fram till en möjlighet att jämföra värdena (Damodaran, 2012). 

Förslagsvis kan dessa värden användas för att avgöra huruvida bolaget är över- eller 

undervärderat. 
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2.2 Price-to-Book 

Price-to-Book (P/B) är ett värde som beskriver marknadsvärdet på ett bolag 

(aktiepriset), dividerat med det bokförda värdet av samma bolag. Det bokförda värdet på 

bolaget beräknas på det egna kapitalet, vilket innefattar samtliga aktier utgivna av 

bolaget (Damodaran, 2012). Vidare menar Damodaran (2012) att P/B är mer 

komplicerat att förstå än vad som vid första anblick kan antas. Aspekter så som 

avkastning på eget kapital har en stor betydelse, då hög avkastning på eget kapital 

genererar höga P/B och låga avkastning genererar låga P/B. Ytterligare komponenter, så 

som exempelvis tillväxttakt och återinvesteringsgrad påverkar framtida P/B och 

därigenom framtida avkastning (ibid.).  

 

P/B är en multipel som anses vara lätt att applicera på de allra flesta bolagen, vilket ökar 

användbarheten av denna. Den anses vara lätt att applicera då det enda som behövs är 

ett positivt eget kapital för att multipeln ska kunna beräknas (Damodaran, 2012). Vidare 

hävdar Damodaran (2012) att stabiliteten på värdet är en annan fördel. Då det bokförda 

värdet förändras lite över tid, anses det vara stabilt. Det vill säga, företag har möjlighet 

att påverka det bokförda värdet genom exempelvis avskrivningar och goodwill, men det 

bokförda värdet är ändå mer oföränderligt än marknadsvärdet. Trots att det bokförda 

värdet är mer stabilt än marknadsvärdet finns alltså möjlighet att påverka det bokförda 

värdet – och därigenom P/B (Damodaran, 2012; De Bondt & Thaler, 1987).  

 

En aspekt som försvårar diskussionen kring huruvida ett högt eller ett lågt P/B är att 

föredra, är definitionen av höga och låga P/B. Penman (1996) hävdar att en indelning 

och konkretisering av vad som är högt, alternativt lågt, först kan ske när värdena 

insamlats och spridningen för dessa åskådats. Vidare skriver Penman (1996) att när P/B 

är lika med ett är bolagets tillgångar värderade till marknadsvärde. Damodaran (2012) 

visar på exempel där fördelningen av bolags P/B ej är normalfördelad, vilket ytterligare 

visar svårigheten att på förhand definiera höga och låga P/B. Bodie, Kane och Marcus 

(2008) har en annan syn på höga och låga P/B, där de tar upp för- och nackdelar med 

höga och låga P/B i mer definitiva tal. 



   
 

9 
 

Ett lågt P/B definierar Bodie, Kane och Marcus (2008) som ett värde lägre än ett, till 

skillnad mot Penman (1996) som hävdar att värdena ska ses som relativa och 

bestämmas i förhållande till varandra. Vidare definierar Bodie, Kane och Marcus (2008) 

ett högt värde som ett värde över ett. Fördelarna med ett sådant värde, är 

tillväxtpotentialen. Sådana bolag ses ofta som framgångsrika, vilket gör att 

replikerbarheten av de bolagen med höga P/B över en längre tidsperiod ökar - vilket i 

sin tur sänker det framtida marknadsvärdet (ibid.). De anser även att framförallt låga 

P/B är en säker investering, då det bokförda värdet kan ses som en botten där aktiepriset 

dividerat med det bokförda värdet ej kan understiga noll. Det anses stabilt då det inte 

kan sjunka så mycket lägre, utan möjligtvis kommer värdet att öka i framtiden. Ett lågt 

P/B under en längre tid kan dock öppna upp och göra bolaget mer attraktivt för 

potentiella uppköp, även om det bokförda värdet inte behöver vara lika med 

försäljningsvärdet. Eftersom det som ovan nämnt finns skäl att under lång tid inte ha 

varken ett lågt eller högt P/B, samtidigt som bolagen i viss utsträckning har möjlighet 

att påverka P/B, så tros P/B på lång sikt vandra mot 1 (Tobin, 1969 ).  

 

Pae, Thornton och Welker (2005) påvisar en skillnad mellan grupperna låga och höga 

P/B som potentiellt kan hänföras till gruppernas olika risktagande. I denna studie 

studeras skillnader i hur portföljer med låga respektive höga P/B reagerar på nyheter. 

Resultatet av studien är ett beteende där investerare tenderar att vara långsamma med att 

uppdatera prognoser. I studien är denna typ av konservatism starkare för dåliga nyheter 

än bra – och denna effekt är särskilt starkt för portföljer med låga P/B. Med andra ord 

reagerar bolag med låga P/B snabbare på dåliga nyheter än bolag med höga P/B (ibid). 

 

Lakonishok, Shleifer och Vishny (1994) påvisar en konvergens av avkastning mellan 

låga och höga P/B, då nivån på dessa två gruppers avkastning över tid närmar sig 

varandra. Även Fama och French (1995) finner stöd för att skillnader i avkastning och 

tillväxt i låga respektive höga P/B utjämnas och närmar sig varandra över tid. 

Lakonishok, Shleifer och Vishny (1994) föreslår att denna konvergens skulle bero på att 

marknaden överskattar den förväntade tillväxten för bolag med höga P/B, samtidigt som 

tillväxttakten för bolag med låga P/B underskattas. Konvergensen orsakas därefter av att 
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bolagen med höga P/B genererar lägre tillväxt än förväntat, samtidigt som bolagen med 

låga P/B genererar högre tillväxt än väntat (ibid.). Med andra ord förklarar Lakonishok, 

Shleifer och Vishny (1994) konvergensen med att marknaden rättar felsättningar i pris.  
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2.3 Investeringsstrategier 

Det förefaller som att aktiepriser inte är helt slumpmässiga på kort sikt, men att 

marknaden tenderar att rätta felprissättningar på lång sikt – vilket talar för att 

aktiemarknaden skulle vara effektiv (Bodie, Kane & Marcus, 2008).  Trots att 

marknaden verkar effektiv förekommer anomalier av marknadsbeteenden(ibid.). 

Damodaran (2012) medger förekomsten av anomalier, men menar att dessa anomalier i 

huvudsak beror på de använda modellerna för risk och avkastning, snarare än beteendet 

på marknaden. Bernard, Thomas och Wahlen (1997) menar likt Damodaran (2012) att 

modeller för risk bäst förklarar förekomsten av många anomalier. De undersöker i 

vilken utsträckning anomalier, däribland P/B, förklaras av antingen felprissättningar 

eller riskpremium. Resultatet är att felprissatta P/B beror på felaktigt riskpremium 

snarare än ineffektivitet på aktiemarknaden (ibid). Trots dokumentationen och 

existensen av anomalier har investerare som grupp svårt att utnyttja dessa och 

felprissättningar (Damodaran, 2012). 

  

Anomalier förekommer ofta som investeringsstrategier för att skapa en överavkastning, 

av vilka några väl undersökta är småbolags- och januarieffekten (Damodaran, 2012). 

Småbolagseffekten, enligt Banz (1981), är då småbolag genererar en högre avkastning 

än mogna bolag. Även Reinganum (1981) och Damodaran (2012) hävdar att 

småbolagseffekten existerar, dock råder det delade meningar om denna bör användas 

som investeringsstrategi (Reinganum, 1981; Damodaran, 2012). Historiskt har januari 

haft signifikant högre avkastning än någon annan månad – därav januarieffekten.  Två 

möjliga förklaringar till januarieffekten enligt Damodaran (2012) är skattemässiga skäl, 

samt institutionella investerares beteende kring årsskiften.  

 

Småbolagseffekten är endast synlig hos de allra minsta bolagen, då denna inte går att 

definiera hos medelstora eller stora bolag (Banz, 1981). Banz (1981) uttrycker dock 

aktsamhet för att använda småbolagseffekten som investeringsstrategi, då han inte 

finner några konkreta bevis varför denna existerar. Damodaran (2012) finner flertalet 
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potentiella källor till småbolagseffekten, varav två av dessa är användningen av CAPM 

(Capital Asset Pricing Model) och beta vid riskjustering. Dessa två menar han kan 

generera en felaktig bild av det verkliga värdet, varför småbolag kan påvisa en högre 

avkastning än vad som faktiskt är fallet. Timmermann och Granger (2004) föreslår även 

att det finns en tidsbegränsning på småbolagseffekten, då den ej består över tid utan 

försvinner när felprissättningen blivit känd för allmänheten. 

 

Kombinationen av olika investeringsstrategier har påvisats lönsam, då Horowitz, 

Loughran och Savin (1996) hävdar att småbolagseffekten i kombination med 

januarieffekten är tydlig. Även Kim och Bernie (2002) styrker argumenten om att 

småbolagseffekten existerar, och extra tydligt i kombination med januarieffekten dock 

går åsikterna isär huruvida det endast är under denna period som en småbolagseffekt 

kan påvisas eller ej (Horowitz, Loughran & Savin, 1996; Kim & Bernie, 2002). En 

annan förklaring till småbolagseffekten ges av Kent och Sheridan (1999), de hävdar att 

felprissättningar sker i större utsträckning hos småbolag, än hos mogna bolag, då den 

tillgängliga informationen ofta är mer tvetydig och osäker för dessa. Vidare presenterar 

Bodie, Kane och Marcus (2008) den så kallade neglected-firm-effekten som hävdar att 

mängden information tillgänglig är mindre för småbolag än den som finns för mogna 

bolag. Likheten i dessa studier och förklaringar till småbolagseffekten ligger alltså i 

mängden information som finns tillgänglig (Kent & Sheridan, 1999; Bodie, Kane & 

Marcus, 2008). Det här även visat sig att bolag med olika storlek reagerar olika snabbt 

på samma nyheter, där småbolag som grupp reagerar snabbast – och särskilt på negativa 

nyheter (Chan & Chen, 1991). 

 

 

En annan möjlig investeringsstrategi är att välja aktier baserat på trender i aktiepriser 

(Bodie, Kane & Marcus, 2008), varför det finns flertalet studier som undersöker via 

seriekorrelation av avkastningen från aktiemarknaden. Seriekorrelationen mäter 

tendensen för avkastning att vara relaterad till gårdagens avkastning (ibid.). En 

seriekorrelation på noll indikerar att prisförändringar är orelaterade till varandra, vilket 

innebär att investerare inte kan använda historiska priser för att förutspå framtida priser. 

En positiv seriekorrelation tyder däremot på förekomsten av en slags pris-drivkraft, ett 
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momentum, där aktier med historiskt positiv avkastning fortsätter att vara positiva -

samtidigt som aktier med negativ avkastning fortsätter att vara negativa. Om 

seriekorrelationen är negativ kan detta tolkas som en omkastning av lönsamhet, där 

aktier med positiv historisk lönsamhet vänder och får negativ lönsamhet – och vice 

versa (Damodaran, 2012).  

 

På kort sikt visar flertalet studier inom området en svagt positiv seriekorrelation (Bodie, 

Kane & Marcus, 2008). Två exempel på sådana studier är Lo och MacKinlay (1988) 

samt Conrad och Kaul (1988) vilka båda mäter veckovis avkastning på NYSE (New 

York Stock Exchange). Dock skall nämnas att den uppmätta seriekorrelationen i gjorda 

studier i vissa fall är så svag att den inte är statistiskt säkerställd, vilket exempelvis är 

fallet i Fama (1965).  Medan studier som använder breda index bara uppvisar en låg 

seriekorrelation, blir denna dock starkare när de högsta respektive lägsta senaste 

avkastningarna studeras (Bodie, Kane & Marcus, 2008). Jegadeesh och Titman (1993) 

gjorde en sådan ovan nämnd avgränsning i sin studie där de behöll aktier mellan tre och 

tolv månader, i vilken aktier med positiv eller negativ avkastning fortsatte vara positiva 

respektive negativa över tid. Slutsatsen från studien är att medan individuella aktiers 

prestationer är i hög grad oförutsägbara, kan investerare skapa portföljer genom att välja 

de bäst presterade aktierna i närtid och på vis besegra marknaden genom en momentum-

strategi (ibid.). 

 

På längre sikt råder det dock en stark negativ seriekorrelation, vilket leder till en 

omvändningseffekt där historiska vinnaraktier över tid blir förloraraktier – och vice 

versa. Denna omvändningseffekt var slutsatsen i Fama och Frenchs (1988) studie där 

aktieavkastning studerades under femårsperioder från 1941 – 1985. Enligt Fama och 

French (1988) är seriekorrelationen mycket starkare mätt i femårsintervall än mätt under 

ett enda år.  Dessutom var seriekorrelationen starkare för småbolag än för mogna bolag 

(ibid.). Det förefaller alltså som att på lång sikt finns tendenser på att vinnaraktier blir 

förloraraktier, vilket kan tolkas som att marknaden rättar prisfelsättningar (Damodaran, 

2012). Eftersom att omvändningseffekten även gäller förloraraktier uppstår en möjligen 

intuitivt motsägelsefull investeringsstrategi – köpa förloraraktier och undvika 
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vinnaraktier; det vill säga en contrarian-strategi (Bodie, Kane & Marcus, 2008). Det var 

just detta De Bondt och Thaler (1985) gjorde när de skapade två portföljer, en vinnar- 

och en förlorarportfölj av de bolag som stigit respektive sjunkit mest det föregående 

året, och följde portföljerna under 60 månader. Det kan låta motsägelsefullt, men 

förlorarportföljen besegrade överlägset vinnarportföljen under de 60 månader efter 

portföljerna skapats (De Bondt & Thaler, 1985).  

 

Barber och Odean (2001) använde sig av data från trettiofemtusen hushåll i USA mellan 

1991 och 1997 för att belysa skillnader mellan män och kvinnors investeringsbeslut. I 

studien visar det sig att män har avsevärt mycket högre handelsfrekvens; män som 

grupp handlar 45 % mer än kvinnor. Dock utmäter Barber och Odean (2001) ett negativt 

förhållande mellan avkastning och handelsfrekvens; i studien hade de 20 % med högst 

handelsfrekvens i genomsnitt sju procent lägre avkastning än de 20 % med lägst 

handelsfrekvens. I detta fall ledde alltså en övertro på den egna förmågan att aktivt välja 

och handla aktier till att lönsamheten sjönk med handelsfrekvensen (ibid.).  
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2.4 Avkastning och risk 

Modern Portfolio Theory (MPT) är en modell som visar hur investerare kan använda 

diversifiering av aktier och andra tillgångsslag för att optimera sina portföljer. Denna 

optimering sker då varje enskild investering inte värderas och utvärderas gentemot sig 

själv. Istället mäts hur avkastningen och risken från den enskilda investeringen bidrar 

till portföljens totala avkastning och risk. På så vis är målet med MPT är maximera 

avkastning givet den valda risknivån (Markowitz, 1952).  

 

En fortsättning av MPT är modellen CAPM (Sharpe, 1964). CAPM behandlar 

förhållandet mellan en tillgångs risk och förväntade avkastning. På så vis ger CAPM en 

måttstock för att utvärdera möjliga investeringar genom att ta hänsyn till den riskfria 

räntan, systematisk risk och marknadsriskpremien (ibid.). Dessa komponenter till 

CAPM beskrivs i kapitel 3.3.3 Riskjusterad avkastning. 

 

Vad är då risk? Inom finans behandlas det enskilda värdepappers risk, vilket mäts 

genom standardavvikelsens från marknadens förväntade avkastning. Denna risk kallas 

för osystematisk risk. Risk kan även bedömas som det enskilda värdepapprets risk i en 

del av en portfölj, vilket uppmätes genom portföljens varians relativt marknadens 

varians i avkastning. Denna differens mellan portföljens och marknadens avkastning 

kallas för beta (β), och denna typ av risk går under namnet systematisk risk (Eiteman, 

Stonehill & Moffett, 2010).   

 

Systematisk risk kallas även för marknadsrisk därför att den inbegriper de oundvikliga 

risker som uppstår genom att finnas på marknaden: när en investerare ökar antalet aktier 

i en portfölj sjunker portföljens risk till och med dess att portföljens risk når den 

systematiska risken på marknaden, där beta är 1,0. Att öka antalet aktier i portföljen vid 

denna punkt lämnar den systematiska risken oförändrad, däremot reducerar detta den 

osystematiska risken – eller företagsrisken som den också kallas (Eiteman, Stonehill & 

Moffett, 2010).  

 



   
 

16 
 

Som ovan nämnt är tanken bakom MPT och CAPM att en investering skall bedömas i 

förhållande till dess risk (Markowitz, 1952; Bodie, Kane & Marcus, 2008). Detta görs 

därför att utvärdering av aktiers prestation enbart genom genomsnittlig avkastning kan 

ge väldigt missvisande resultat, enligt Bodie, Kane och Marcus (2008). Avkastningar 

bör alltså riskjusteras innan de kan jämföras på ett meningsfullt sätt (ibid.). Av denna 

anledning skapades särskilda måttstockar för utvärdering av portföljers avkastning i 

förhållande till deras risknivå (Eiteman, Stonehill & Moffett, 2010). Med dessa 

måttstockar kan även flera portföljers och index avkastning och risknivå jämföras med 

varandra. Dessa jämförelser hade exempelvis kunnat påvisa att en portföljs högre 

avkastning relativt en annan portfölj beror på ett högre risktagande (ibid.).  I denna 

studie används riskmåtten Jensens alfa, Sharpe-kvoten samt Treynor index – vilka 

beskrivs i 3.3.3 Riskjusterad avkastning. Enligt Marcus, Bodie och Kane (2008) bör 

alltså tillgångars avkastning riskjusteras. En annan möjlig anledning till att riskjustera 

avkastning är för att bestämma huruvida avkastningen är hög nog att kallas 

överavkastning eller ej (Damodaran, 2012). Som tidigare nämnt är frågan om 

förekomsten av överavkastning något av en vattendelare bland flera konkurrerande 

tankeskolor. En av dessa tankeskolor argumenterar utifrån den så kallade effektiva 

marknadshypotesen – varför nästa stycke är en sammanfattning av sagda hypotes.  
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2.5 Effektiva marknadshypotesen 

2.5.1 Informationssymmetri och asymmetri 

Marknader anses vara effektiva när priser reflekteras av den tillgängliga informationen. 

Om priser till fullo reflekteras av all tillgänglig information anses köpare och säljare ha 

samma, symmetriska information att agera på (Fama & French, 1970). Motsatsen till 

symmetrisk information är asymmetrisk information – en situation i vilken köpare och 

säljare har olika information om en transaktion (Pindyck & Rubinfeld, 2013). Pindyck 

och Rubinfeld (2013) använder marknaden för begagnade bilar för att illustrera de 

huvudsakliga skillnaderna mellan symmetrisk och asymmetrisk information: begagnade 

bilar säljs för mycket mindre än nya bilar därför att det råder asymmetrisk information 

om bilens kvalité. Försäljaren vet mycket mer om bilen än köparen, så köparen kommer 

vara misstänksam mot bilens påstådda kvalité (Pindyck & Rubinfeld, 2013). Poängen 

med exemplet är att marknaden för begagnade bilar inte är effektiv (Goodwin, Harris & 

Nelson, 2013), och anledningen till detta är eftersom att det inte råder symmetrisk 

information mellan köpare och säljare (Akerlof, 1970). EMH handlar alltså om 

marknadseffektivitet, och denna effektivitet bestäms av tillgängligheten på information 

(Fama & French, 1970).  

2.5.2 Svag, mellanstark och stark form av marknadseffektivitet 

Fama och French (1970) presenterade tre olika former av marknadseffektivitet – svag, 

mellanstark eller stark form. Skillnaden mellan de tre formerna är vilken data som 

reflekteras i priserna (Brealey, Myers & Allen, 2007).  

 

Den enligt Fama och French (1970) mest sannolika formen är den svaga formen. Detta 

då denna form har starkast statistisk evidens av de tre formerna, samtidigt som den 

ligger i linje med koncepten fair game och random walk (Fama & French, 1970). Fair 

game innebär i detta fall att aktiemarknaden antas vara ett noll-summespel, där en 

investerares vinster som görs idag kvitteras mot förluster i framtiden – och vice versa 

(von Neumann & Morgenstern, 2007). Vidare innebär random walk att förändringar i 

aktiepriser anses vara slumpmässiga då priserna till synes helt godtyckligt går upp eller 
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ner (Malkiel, 2007). Fair game och random walk påminner alltså om EMH i avseendet 

att en konsekvens av den effektiva marknaden är att det inte är möjligt att besegra 

marknaden över tid (Malkiel, 2007; Fama & French, 1970). I dess svaga form anses 

marknadspriset enbart reflekteras av historiska priser. Vad gäller den mellanstarka 

formen förutsätts marknadspriset reflekteras av både historiska händelser samt publik 

information, såsom exempelvis kvartalsrapporter (Fama & French, 1970) 

 

Som ovan nämnt är en konsekvens av en effektiv aktiemarknad att priserna korrekt 

speglar informationen som är tillgänglig för investerare (Bodie, Kane & Marcus, 2008).  

En annan implikation av EMH som observeras av Ross, Westerfield och Jordan (2013) 

är att investeringsstrategier som innebär analys- och värderingsarbete kommer att ha 

lägre avkastning än strategier som inte kräver det. Detta beror på att i och med analys- 

och värderingsarbetet åsamkas kostnader för att framställa information vilken enligt 

EMH redan finns tillgänglig – samtidigt som oddsen för att finna undervärderade aktier 

alltid skulle vara 50/50 enligt tanken om slumpmässigheten i prissättningar (Ross, 

Westerfield & Jordan, 2013; Damodaran, 2012). Med andra ord är en bakomliggande 

tanke med EMH att det är svårt att besegra marknaden över tid (Marcus, Bodie & Kane, 

2008; Damodaran, 2012).  

 

Dessa konsekvenser kritiseras dock av en till EMH konkurrerande teori som anser att 

även om det existerar felprissättningar kan det ändå vara svårt att utnyttja dem – varför 

avsaknaden av upptäckten av strategier som drar nytta av felprissättningar inte kan tas 

som bevis för marknadseffektivitet (Bodie, Kane & Marcus, 2008). Denna 

konkurrerande teori kallas för Behavorial Finance, och beskrivs i stycket nedan. 
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2.6 Behavioral Finance 

En vanlig förutsättning inom klassisk ekonomisk teori, såsom exempelvis CAPM samt 

EMH, är att investerare är rationella – men på senare tid har det visat sig att investerare 

inte alltid är särskilt rationella (Bode, Kane & Marcus, 2008). Ett sådant exempel är att 

Shiller (1982) visade att marknaden kan reagera utan att ny information uppkommer. 

Närmast som en motreaktion på att investerare skulle anses vara rationella, uppstod en 

ny skola som till vardags kallas Behavioral Finance (BF) (Bodie, Kane & Marcus, 

2008). I stället för att utgångspunkten är hur en rationell investerare bör agera, syftar BF 

till att belysa personers faktiska beteenden och beslutsfattande (ibid.). 

 

BFs huvudsakliga kunskapsbidrag är påvisandet av avvikelser i individers vanligtvis 

rationella beslutsfattande (Damodaran, 2012). Förutom avvikelser i rationalitet 

förekommer ett flertal vanliga fel i bearbetandet av information, vilka kan leda till att 

beslut fattas på fel grunder (Bodie, Kane & Marcus, 2008). Ett exempel på en sådan 

företeelse som påverkar investerares förmåga att bearbeta information kan närmast 

beskrivas som en form av konservatism. Med detta menas att investerare tenderar att 

vara långsamma med att uppdatera prognoser som ett svar på nya händelser – vilket 

leder till att marknaden först underreagerar på den nya händelsen, för att senare gradvis 

reflektera den nya informationen (Bodie, Kane & Marcus, 2008). 

 

Den ovan nämnda företeelsen vid bearbetning visar alltså att det förekommer mänskliga 

fel i bearbetningen av information. Men även om bearbetningen av informationen vore 

felfri, visar studier att investerare inte alltid tar rationella beslut baserat på denna 

information (Bodie, Kane & Marcus, 2008). Här ges exempel på en beteendemässig 

anomali som handlar om hur individer kan uppträda inkonsekvent genom att särskilja 

nuvarande och framtida tillgångar. Shefrin och Statman (1985) visar exempelvis hur det 

finns tendenser hos investerare till att behålla förloraraktier för att undvika att realisera 

förluster, samtidigt som vinnaraktier ofta säljs för tidigt.  

 

Ovan ges exempel på hur investerares bearbetande av information samt beslutsfattande 

inte alltid är rationellt. BF menar alltså, till skillnad från EMH, att marknaden inte är 
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perfekt eftersom att människor i allmänhet ofta avviker från rationella beslut (Bodie, 

Kane & Marcus, 2008).  

 

I de senaste kapitlen beskrevs de konkurrerande teorierna EMH och BF samt vad dessa 

anser om aktiemarknadens rationalitet och effektivitet. I nästa stycke summeras vad 

tidigare studier utröner om liknande investeringsstrategier. 
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2.7 Tidigare studier 

Som tidigare nämnt är en möjlig investeringsstrategi baserad på att välja bolag efter ett 

valt nyckeltal, exempelvis Price-to-Book (P/B). En nyligen genomförd studie om P/B 

gjordes av Olsson och Svensson (2015). Olsson och Svensson (2015) undersökte 

huruvida det är möjligt att skapa överavkastning med hjälp av P/B på Stockholmsbörsen 

under tidsperioden 2004 till 2015. I studien prövades två urvalsmetoder för att 

identifiera köpvärda aktier. Den första metoden använde sig enbart av P/B som 

indikator. Den andra metoden var regressionsanalys av P/B med räntabilitet på eget 

kapital som förklaringsvariabel. Resultatet av undersökningen visar att båda metoderna 

kan användas för att skapa överavkastning, men att metoden med regressionsanalys ger 

högst överavkastning (Olsson & Svensson, 2015). Av detta drar författarna slutsatsen att 

regressionsanalys är en bättre indikator för att identifiera undervärderade bolag än 

enbart P/B. Vidare visar studien att bolag med höga P/B genererar en högre avkastning 

än låga P/B under den studerade tidsperioden.  

 

Diskussionen till många av studierna gällande investeringsstrategier handlar ofta ej om 

överavkastning utan snarare om varför investeringsstrategin fungerar. I fallet med de 

Bondt och Thaler (1985) är det allmänt accepterat att författarna lyckas generera högre 

avkastning än deras jämförelsebolag. Däremot går åsikterna isär om varför en högre 

avkastning nås, och om detta är ett exempel på överavkastning eller ej. Chan (1998) 

menar att anledningen att de Bondt och Thalers (1985) strategi ger högre avkastning är 

att risknivån i de valda bolagen är högre. Därigenom menar Chan (1988) att den högre 

avkastningen kraftigt reduceras när hänsyn tas till riskjusterad avkastning. Med andra 

ord, enligt Chan (1998) skall utfallet i de Bondt och Thalers (1985) studie ej tolkas som 

överavkastning. Denna förklaring påminner om Fama och Frenchs (1992) studie i vilken 

inga uppmätta skillnader i avkastning mellan portföljer kan påvisas när hänsyn till 

riskjustering tas.  
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3. Metod 

3.1 Ansats 

3.1.1 Kvantitativ strategi 

Det finns två huvudsakliga perspektiv för att belysa forskningsbara problem – kvalitativ 

eller kvantitativ strategi (Graziano & Raulin, 2014). Denna studie använder sig av en 

kvantitativ strategi.  En anledning till detta val är på grund av att studiens data (i detta 

fall börsdata) är numerisk och kvantifierbar av natur – vilket premierar användandet av 

ett stort antal datapunkter i kombination med ett begränsat antal variabler (Olsson & 

Sörensen, 2011). Ytterligare en fördel med en kvantitativ metod är betonandet av att 

författare håller en distans till undersökningsobjektet. Målet med detta betonande är att 

minimera det subjektiva inslaget så att undersökningen skall kunna upprepas senare 

(Bryman & Bell, 2011). Ett annat sätt att minska det subjektiva inslaget är genom 

epistemologisk positivism. Medan begreppet epistemologisk positivism används på 

olika sätt av olika författare, finns det ett antal gemensamma principer. En sådan princip 

är tanken att vetenskap måste, och förutsätts kunna, utföras på ett sådant sätt som är 

objektivt (Olsson & Sörensen, 2011).  Ramanathan (2008) anser att en de främsta 

styrkorna med positivism är att enligt positivism kommer en studies 

generaliseringsbarhet från statistisk sannolikhet, inte från teoretisk abstraktion. Eftersom 

vi använder oss av kvantitativa data för att uppnå statistisk sannolikhet framför teoretisk 

abstraktion kan denna studie anses grundas i epistemologisk positivism. 

 

Inom kvantitativ metod särskiljs deskriptiva och explanativa projekt (Olsson & 

Sörensen, 2011). Deskriptiva projekt, till skillnad från explanativa projekt vilka studerar 

kausalitet, följer vanligen en grupp med särskilda egenskaper under en viss tidsperiod 

för att kunna mäta förändringar över tid (Graziano & Raulin, 2014). Denna studie är 

därmed att betrakta som deskriptiv då genomförandet av vår studie innebär studium av 

portföljer baserade på P/B.  
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3.1.2 Deduktiv metod 

De huvudsakliga skillnaderna mellan en deduktiv och induktiv metod kan beskrivas 

enligt följande: den deduktiva metoden är hypotesdriven, och genomför tester för att 

avgöra om hypotesen kan förkastas eller ej. Den induktiva metodens ansats är däremot 

en mängd observationer och undersökningar vilka leder till skapandet av en teori 

(Molander, 2003). Vi antar en deduktiv metod för att undersöka de konsekvenser som 

följer givet att hypotesen antas vara sann. Deduktiv metod kan alltså beskrivas som en 

legitimering- och bekräftelseprocess för framställda hypoteser och idéer (Molander, 

1998). En annan situation då deduktiv metod är lämplig är vid kvantitativa studier enligt 

Olsson och Sörensen (2011). Deduktiv metod används i denna studie för besvarande av 

våra frågeställningar. 

 

Sammanfattningsvis valdes en kvantitativ, deduktiv strategi med positivistisk ansats för 

studien. Här nedan följer en beskrivning av de metodval som gjorts för datainsamlingen. 
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3.2 Datainsamling 

3.2.1 Studiens utformning 

Studien undersöker huruvida en investeringsstrategi baserad på P/B i kombination med 

marknadsvärdet på bolagen kan skapa överavkastning under en elvaårsperiod. Studien 

följer bolag noterade vid Stockholmsbörsens Small, Mid och Large Cap. Likt ovan 

nämnt råder det skilda meningar huruvida höga alternativt låga P/B är de mest 

gynnsamma för bolag (Fama & French, 1995; Capaul, Rowely & Sharpe, 1993). Därför 

kommer i denna studie de lägsta respektive de högsta värdena i kombination med 

marknadsvärdet på bolaget att studeras. 

 

Med andra ord, de bolag som studeras under perioden är de som har höga respektive 

låga P/B, samt att studien jämför utfallet mellan dessa för att bilda en mening utfallet av 

kombinationen av höga och låga P/B med marknadsvärdet på bolag. Genom att välja ut 

dessa faktorer förväntas en slutsats kunna dras om vilken/vilka portföljer som är de mest 

fördelaktiga.  

3.2.2 Typ av data 

För att genomföra studien har sekundärdata hämtad från databasen Thomson Reuters 

Datastream och årsredovisningar från bolag studerats. Thomson Reuters Datastream 

förser sina kunder världen över med information om börskurser, valutakurser och 

finansiella nyheter (Thomson Reuters, u.å.), varför den valts som källa till denna 

undersökning tillsammans med tillgängligheten av relevant data den tillför. Från sagda 

databas hämtas årliga P/B-värden samt avkastning mätt i månadsdata till de i 

portföljerna utvalda aktierna.  Några fördelar som uppnås med att använda sekundärdata 

vilket Bryman och Bell (2011) påpekar, är den tid som sparas in på insamlandet av data 

som kan läggas på att bearbeta materialet och analysera det istället. Då studien syftar till 

att studera publik information, har även kriteriet om att analysera redan insamlad data 

på ett nytt sätt uppnåtts (Bryman & Bell, 2011). Aspekter såsom att informationen kan 

vara insamlad på ett komplext vis som inte passar annat än det ändamål den från början 

var insamlad för, gör att sekundärdata kan anses som riskabel att använda (ibid.). Detta 
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är dock något som anses vara mindre troligt i denna undersökning då den data som 

används ej är så specifik, utan med fördel kan användas för att beräkna P/B. Vidare 

påpekar Bryman och Bell (2011) att en nackdel med sekundärdata är osäkerheten kring 

kvalitén på data. Detta då det är svårt att göra en kvalitetssäkring av sekundärdata när 

den inte samlats in själv (ibid.). Thomson Reuters Datastream kan dock anses vara en 

pålitlig källa, bland annat då de förmedlar publik information. 

 

3.2.3 Tidsperiod 

De data som månadsvis mäter portföljernas avkastning kommer att användas i 

undersökningen är hämtad från perioden 2006-04-01 till 2017-03-31. Starttiden av 

perioden grundar sig i utnyttjandet av Stockholmsbörsens uppdelning av storlek på 

bolag, då denna ligger till grund för uppdelningen av aktierna till portföljer som sker i 

denna studie. Då den nuvarande storleksindelningen introducerades på 

Stockholmsbörsen 2006 (Aktiespararna, u.å. b) är detta en naturlig startpunkt för 

studien. Sluttiden på perioden grundar sig i tillgängligheten av data. De senaste data 

som hämtas för undersökningen kommer från 2017-03-31, vilket även definierar 

slutpunkten för studien. 

 

De aktiekurser som används vid beräkning av P/B kommer från dagen för publicering 

av årsrapport varje år. Då merparten av bolagen listade på Stockholmsbörsen publicerar 

sina årsrapporter under februari eller mars månad, utgör sista mars brytpunkten i 

studien. 

3.2.4 Urval av aktier 

Urvalet av aktier vilka används i studien görs genom ett flertal steg. Det första urvalet 

som görs är att urvalet begränsas till bolag noterade på Small, Mid och Large Cap vid 

Stockholmsbörsen.  

 

Den andra metodavgränsningen i urvalet är tidsmässig. Studiens mätperiod är mellan 

2006-04-01 och 2017-03-31. I denna studie används bolag som är noterade i mars 2017 

och som senast börsnoterats under februari månad 2016. För dessa bolag antecknas 
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under vilket år mellan 2006 och 2016 som bolaget börsnoterades. Bolag som 

börsnoterades i februari 2006 eller tidigare kategoriseras som om dessa har börsnoterats 

under 2006. På motsvarande sätt kategoriseras bolag som noterats efter februari månad 

som om de har noterats under nästföljande år. Denna tidsmässiga avgränsning innebär 

att ett bolag som noterats i februari 2006 kategoriseras som 2006, medan ett bolag som 

noterats i mars 2006 kategoriseras som 2007. Denna avgränsning görs för att bättre 

överensstämmer med rapportdatumen för respektive räkenskapsår. 

 

Efter avgränsningarna mot bolag på Stockholmsbörsen och den tidsmässiga 

avgränsningen görs ytterligare en avgränsning mot finansbolag (det vill säga bank-, 

försäkrings- och investmentbolag) där dessa exkluderas ur studien. Denna avgränsning i 

urvalet av aktier görs för att undvika de svårigheter och på ett rättvisande sätt värdera de 

tillgångsslag som vanligen förekommer hos denna typ av bolag i balansräkningen 

(Damodaran, 2012).  

 

Utöver dessa begräsningar, görs ytterligare ett urval i de fall där ett och samma bolag 

har noterat mer än en aktie (det vill säga en A- och B-aktie) på en och samma börslista. 

I dessa fall valdes den mest omsatta av bolagets aktier. För de bolag som noterat mer än 

en aktie vilka handlas i både svenska kronor och utländska valutor valdes den mest 

omsatta aktien som handlas i svenska kronor. Denna begränsning görs för att förhindra 

en överrepresentation där mer än en aktie från samma bolag används samtidigt i någon 

av portföljerna. Det är dock värt att påpeka att vid beräkning av det bokförda värdet är 

utgångspunkten bolaget som helhet och inte enbart aktiestockens bokförda värde.  

 

Även bolag med negativa P/B är något som studien kommer att avgränsa sig emot. 

Valet att inte använda negativa P/B grundar sig i olämpligheten av dessa. Ett bolag kan 

ha ett negativt P/B ett år och kommer i det fallet endast strykas det året som det negativa 

P/B inträffar, för att sedan vara aktuellt hela den positiva perioden. Förutom 

avgränsning mot negativa P/B görs ytterligare en angränsning avseende detta nyckeltal: 

för att bilda ett realistiskt resultat med portföljer som symboliserar höga och låga P/B 

utesluts de bolag som har extremvärden. Dessa extremvärden definieras i denna studie 
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som bolag med ett P/B över 20. Bolag med extremvärden utesluts för att undersöka 

fenomenet P/B snarare än få fram extremdata som beror på enskilda händelser. Med 

andra ord är det studerade intervallet för P/B mellan 0 och 20.  

 

Efter det att samtliga ovannämnda avgränsningar gjorts fastställs det urval av bolag 

vilka kommer att användas i studien som underlag för att skapa aktieportföljer. I 

tabellen nedan visas bortfallet till följd av sagda avgränsningar grupperat efter Small, 

Mid och Large Cap. Av tabellen framgår även antalet bolag från respektive börslista 

vilka utgör urvalet för skapandet av aktieportföljerna.  

Tabell 1: Avgränsningar av aktier 

 

  

Börslista # f. avgränsning Bortfall ( #) Bortfall ( %) # e. avgränsning

Small Cap 100 7 7,00% 93

Mid Cap 125 27 21,60% 98

Large Cap 118 46 38,98% 72

Totalt 343 80 23,32% 263

AVGRÄNSNING AV AKTIER
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3.3 Databehandling och analys 

3.3.1 Gruppering  

Efter att bolagen identifierats, tidsperioden fastställts, och bolagen med lägst respektive 

högst P/B valts ut delas de in i portföljer. Dessa portföljer följs under ett års tid mellan 

första april och sista mars, varefter portföljerna töms på bolag, och nya bolag väljs ut 

baserat på deras P/B. Denna ombalansering görs varje år. 

 

I denna studie beräknas P/B, även omnämnt i referensramen, som aktiepriset dividerat 

med värdet på eget kapital. I likhet med Fama och Frenchs (1995) studie kommer 

portföljerna vara baserade på storleken av P/B, i kombination med marknadsvärdet på 

bolagen – det vill säga, efter Stockholmsbörsens Small, Mid och Large Cap. Genom att 

skapa portföljer som syftar till ett specifikt P/B samt är baserade på marknadsvärde 

förväntas slutsatser kunna dras om huruvida det är möjligt att använda dessa aspekter i 

kombination med varandra som investeringsstrategi. Nedan ges en överblick över 

portföljernas karakteristika. 

 

Tabell 2: Portföljöversikt 

 

 

Indelningen av portföljer sker när de data som samlats in bearbetats i Excel för att på ett 

så effektivt sätt som möjligt skapa portföljer baserade på ovan nämnda kriterier. Varje 

portfölj består av tio aktier för att ge en så representativ bild om möjligt. Valet av just 

tio aktier förklaras av Evans och Archer (1968), vilka anser tio aktier vara tillräckligt för 

att diversifiera portföljen. Genom att använda just tio aktier i portföljen minskas risken 

Börslista

Mid Cap

Large Cap

PORTFÖLJÖVERSIKT

Portfölj #3 Portfölj #4

Portfölj #5 Portfölj #6

Portfölj #1 Portfölj #2

Låga P/B Höga P/B

Small Cap
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att en aktie har för stor påverkan på slutresultatet, utan en mer konkret helhetsbild för 

det undersökta fenomenet skapas.  

 

Den befintliga indelningen av Stockholmsbörsen används som grund i denna 

undersökning. De redan existerande indelningarna efter marknadsvärde är det som 

fortsatt kommer att användas för de skapade portföljerna. Genom att studera 

marknadsvärdet och när företag börsintroducerades så kommer eventuella förflyttningar 

mellan börskategorier tas hänsyn till i största möjliga grad. Men detta kan dock peka på 

en eventuell felkälla som kan komma uppstå, om ett bolag byter lista utan att det 

upptäcks i undersökningen, då det skulle leda till ett bolag i en felaktig portfölj. Detta är 

en felkälla som stort fokus har fästs vid, för att den inte skall vara avgörande för utfallet 

av studien.  

3.3.2 Avkastning 

För att mäta utvecklingen av de utvalda bolagen i portföljerna används procentuell 

avkastning. I denna studie beräknas den via förändringen i pris av aktien och endast 

denna faktor. Ingen hänsyn till utdelning tas. Avkastningen baseras på månadsdata och 

beräknas både på årsbasis och kumulativt för alla sex portföljer för att se vilka portföljer 

som är mer lönsamma gentemot de andra portföljerna under kortare tidsperioder samt 

vilka som är mer lönsamma under hela tidsperioden som helhet.  

 

I de konstruerade portföljerna viktas bolagen så att de utgör lika stor del var av 

portföljen. Då portföljerna består av tio bolag betyder det att varje bolag står för tio 

procent av den totala avkastningen för portföljen. Genom att vikta alla aktier till lika 

stor del i portföljerna tar inte någon mer plats än någon annan, vilket leder till en 

helhetsbild där var och en av de utvalda aktierna har lika stor chans att påverka 

avkastningen från perioden. Det i sin tur styrker argumentet att i studien är det en 

investeringsstrategi som studeras och ej enskilda bolags utveckling. 

3.3.3 Riskjusterad avkastning 

Förutom att mäta lönsamhet som avkastning, mäts även så kallad riskjusterad 

avkastning. I denna studie används riskmåtten Sharpe-kvot, Treynor index och Jensens 
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alfa. Nedan följer en beskrivning av dessa riskmått, vilken föregås av en förklaring av 

riskmåttens komponenter: standardavvikelse, beta, riskfria räntan och 

marknadsriskpremien. 

 

Standardavvikelse är ett lägesmått som visar spridningen mellan observationer. Ju högre 

standardavvikelse, desto mer utspridda är observationerna. Standardavvikelse betecknas 

som sigma, σ (Wahlin, 2011). I detta sammanhang mäter standardavvikelsen hur 

mycket en enskild akties eller en portföljs avkastning avviker från medelvärdet. På så 

vis kan standardavvikelse ses som ett mått på en aktie eller portföljs risk (Bodie, Kane 

& Marcus, 2008).  

 

Som ovan nämnt mäter standardavvikelse hur mycket en tillgång avviker från 

medelvärdet (Wahlin, 2011). Beta, β, visar däremot hur väl en tillgång sammanfaller 

med medelvärdet. Medelvärdet är i detta fall aktiemarknaden som helhet. På så vis 

mäter beta en tillgångs systematiska risk. Vid beta-värdet 1 är den valda tillgången och 

marknaden lika känsliga för rörelser på marknaden. Om beta >1 är tillgången mer 

känslig för rörelser och är därmed mer volatil än marknaden, och det motsatta 

förhållandet gäller när beta <1 (Bodie, Kane & Marcus, 2008). Formeln nedan är 

hämtad från Bodie, Kane och Marcus (2008). I studien beräknas beta årligen för varje 

aktie, varefter ett genomsnittsvärde för portföljen används. 

 

Formel 1: Beta 

𝛽𝑖 =
𝐶𝑜𝑣 ( 𝑟𝑖 − 𝑟𝑚 )

𝜎2 (𝑟𝑚) 
 

𝐶𝑜𝑣 ( 𝑟𝑖 − 𝑟𝑚 )

∶  𝐾𝑜𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠𝑒𝑛 𝑚𝑒𝑙𝑙𝑎𝑛 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑓ö𝑙𝑗𝑒𝑛𝑠 (𝑟𝑖 )𝑜𝑐ℎ 𝑚𝑎𝑟𝑘𝑛𝑎𝑑𝑒𝑛𝑠 (𝑟𝑚) 𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 

𝜎2 (𝑟𝑚) ∶ 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠𝑒𝑛 𝑖 𝑚𝑎𝑟𝑘𝑛𝑎𝑑𝑒𝑛𝑠 𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔  

 

CAPM utvecklades som en fortsättning av Markowitz (1952) portföljteori om samspelet 

mellan avkastning och risk (Bodie, Kane & Marcus, 2008). CAPM kom i sin tur att 

ligga till grund för riskmått såsom Sharpe-kvoten och Treynor index (Eiteman, Stonehill 
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& Moffett, 2010; Bodie, Kane & Marcus, 2008). I CAPM ingår riskfria räntan och 

marknadsriskpremien, vilka beskrivs nedan. 

 

Den riskfria räntan är den förväntade räntan från en investering där investeraren kan 

vara helt säker på att få tillbaka den investerade summan. Denna typ av investering 

brukar anses vara 10-åriga statsobligationer (Damodaran, 2012). Av detta skäl används 

räntan på 10-åriga svenska statsobligationer som den riskfria räntan. Vid beräkningar 

har den aktuella riskfria räntan använts för varje enskilt år. Data för den riskfria räntan 

har hämtats från Riksbanken.  

 

Som tidigare nämnt är systematisk risk samma sak som marknadsrisk, vilket i detta fall 

benämnes beta (Bodie, Kane & Marcus, 2008). Marknadsriskpremie är differensen 

mellan marknadsrisken från att investera i aktier och i den riskfria räntan (Damodaran, 

2012). Formeln nedan visar den förväntade avkastningen enligt CAPM och är tagen från 

Damodaran (2012). 

 

Formel 2: CAPM 

𝐹ö𝑟𝑣ä𝑛𝑡𝑎𝑑 𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑒𝑛𝑙. 𝐶𝐴𝑃𝑀: 𝐸 (𝑅𝑖) =  𝑟𝑓 +  𝛽(𝑟𝑚 − 𝑟𝑓) 

𝑟𝑓 ∶ 𝑟𝑖𝑠𝑘𝑓𝑟𝑖𝑎 𝑟ä𝑛𝑡𝑎𝑛 

𝛽 ∶ 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑒𝑛𝑠 𝑏𝑒𝑡𝑎 

(𝑟𝑚 − 𝑟𝑓): 𝑚𝑎𝑟𝑘𝑛𝑎𝑑𝑠𝑟𝑖𝑠𝑘𝑝𝑟𝑒𝑚𝑖𝑒 

 

Ovan ges en summering av CAPMs komponenter. Här nedan följer en beskrivning av 

riskmåtten Jensens alfa, Sharpe-kvot och Treynor index samt deras 

användningsområden. 

 

Jensens alfa visar en portföljs avkastning förutom det som förutspås av CAPM. Alfa-

värdet bör åtminstone vara 0, då ett negativt värde antyder att portföljen presterat sämre 

än den teoretiska marknadsportföljen som ges av CAPM. På motsvarande sätt kan ett 

positivt alfa-värde tolkas som att portföljen presterat bättre än marknaden (Bodie, Kane 
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& Marcus, 2008). Genom detta kan alfa-värdet användas som mått för att mäta en 

portföljs potentiella riskjusterade överavkastning, vilket är vad som görs i studien. 

Jensens alfa beräknas genom att subtrahera portföljens genomsnittliga avkastning med 

CAPM (ibid.). Ekvationen nedan är tagen ifrån Bodie, Kane och Marcus, (2008). 

 

Formel 3:Jensens alfa 

𝐽𝑒𝑛𝑠𝑒𝑛𝑠 𝑎𝑙𝑓𝑎 =  𝛼 =  𝑟𝑖 − [𝑟𝑓 + 𝛽(𝑟𝑚 − 𝑟𝑓)] 

𝑟𝑖 = 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑓ö𝑙𝑗𝑒𝑛𝑠 𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 

𝑟𝑓 = 𝑟𝑖𝑠𝑘𝑓𝑟𝑖 𝑟ä𝑛𝑡𝑎 

𝛽 = 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑓ö𝑙𝑗𝑒𝑛𝑠 𝑏𝑒𝑡𝑎 

𝑟𝑚 = 𝑚𝑎𝑟𝑘𝑛𝑎𝑑𝑒𝑛𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑙𝑖𝑔𝑎 𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 

 

Sharpe-kvoten, till skillnad från Jensens alfa, mäter hur mycket avkastning utöver den 

riskfria räntan som investerare belönas med i förhållande till portföljens risknivå 

(Eiteman, Stonehill & Moffett, 2010). Ju högre Sharpe-kvot en portfölj har, desto bättre 

riskjusterad avkastning har portföljen (Sharpe, 1966). Om en portfölj har en lägre 

Sharpe-kvot än 0, kan detta vara en indikation på att portföljen inte har adekvat 

riskdiversifiering – men det kan också betyda att marknaden som helhet underpresterat 

under mätperioden (Bodie, Kane & Marcus, 2008).  

 

Sharpe-kvoten (SHP) beräknas genom differensen mellan portföljens genomsnittliga 

avkastning och den riskfria räntan, vilken därefter divideras med portföljens 

standardavvikelse. På så vis presenteras den extra avkastning som uppstått till följd av 

portföljens risktagande (Sharpe, 1966). Formeln nedan är hämtad ifrån Eiteman, 

Stonehill och Moffett (2010). 

 

Formel 4: Sharpe-kvot 

𝑆ℎ𝑎𝑟𝑝𝑒 − 𝑘𝑣𝑜𝑡 = 𝑆𝐻𝑃𝑖 =
�̅�𝑖 − 𝑅𝑓

𝜎𝑖
 

�̅�𝑖 ∶ 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑓ö𝑙𝑗𝑒𝑛𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑛𝑙𝑖𝑔𝑎 𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 
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𝑅𝑓 ∶ 𝑟𝑖𝑠𝑘𝑓𝑟𝑖 𝑟ä𝑛𝑡𝑎 

𝜎𝑖 ∶ 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑓ö𝑙𝑗𝑒𝑛𝑠 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑𝑎𝑣𝑣𝑖𝑘𝑒𝑙𝑠𝑒 

 

I likhet med Sharpe-kvoten mäter Treynor index (TRN) avkastning utöver den riskfria 

räntan per enhet av risk (Treynor, 1965). Därav gäller det även för Treynor index att ju 

högre kvot, desto bättre riskjusterad avkastning (Eiteman, Stonehill & Moffett, 2010). 

Till skillnad från Sharpe-kvoten använder Treynor index dock systematisk risk istället 

för total risk (Bodie, Kane & Marcus, 2008). 

 

Trots att Sharpe-kvoten och Treynor index är snarlika är skillnaden mellan dem viktig. 

Om en portfölj är väl diversifierad kommer de två måttstockarna ge liknande resultat 

eftersom portföljens risk motsvaras av den systematiska risken. Skulle däremot en 

portfölj vara lågt diversifierad, hade det fortfarande varit möjligt att visa ett högt värde 

enligt Treynor index – men en lägre rankning enligt Sharpe-kvoten. En potentiell 

skillnad mellan de två måttstockarna beror alltså på portföljens grad av diversifiering 

(Eiteman, Stonehill & Moffett, 2010). Här nedan visas formeln för Treynor index såsom 

den presenteras av Eiteman, Stonehill och Moffett (2010). 

 

Formel 5: Treynor index 

𝑇𝑟𝑒𝑦𝑛𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 = 𝑇𝑅𝑁𝑖 =
�̅�𝑖 − 𝑅𝑓

𝛽𝑖
 

�̅�𝑖 ∶ 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑓ö𝑙𝑗𝑒𝑛𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑛𝑙𝑖𝑔𝑎 𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 

𝑅𝑓 ∶ 𝑟𝑖𝑠𝑘𝑓𝑟𝑖 𝑟ä𝑛𝑡𝑎 

𝛽𝑖 ∶ 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑓ö𝑙𝑗𝑒𝑛𝑠 𝑏𝑒𝑡𝑎 

 

3.3.4 Jämförelseindex 

Efter att portföljernas avkastning riskjusterats, jämförs dessa resultat mot ett aktieindex. 

Det index som används i denna undersökning är OMXSPI. OMXSPI är ett prisindex 

och visar utvecklingen för hela Stockholmsbörsen, alltså alla bolag noterade där med en 
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proportionerlig viktning efter omsättning (Nasdaq, u.å. a). Genom att använda OMXSPI 

som måttstock för att se hur mycket respektive portfölj över- eller underavkastar blir 

jämförelsen mellan portföljerna även mer lättförstådd.  

 

OMXSPI har valts då det inkluderar alla bolag listade på Stockholmsbörsen. Ett 

alternativ till detta index hade varit antingen index som är baserade på total avkastning, 

inkluderat utdelningar, exempelvis OMXSGI (Nasdaq, u.å. a), eller index specificerade 

för de olika segmenten av börsen – det vill säga ett index för Small Cap, ett för Mid Cap 

och så vidare. Ytterligare problematik med jämförelseindex påpekar Bodie, Kane och 

Marcus (2008) vara den som uppstår när aktivt förvaltade portföljer jämförs med 

aktieindex, då de två ofta innehåller olika sorters bolag. De hävdar vidare att förvaltare i 

större utsträckning har småbolag i sina portföljer, samtidigt som mogna bolag ofta kan 

vara överrepresenterade i aktieindex. I och med detta kan risknivån skilja dessa två 

emellan, varför jämförelser lätt kan bli missvisande. Denna felkälla motarbetas genom 

att riskjustera portföljerna, likt ovan nämnt, och använda index som representerar alla 

bolag på börsen.  

3.3.5 Statistiskt test 

Efter att portföljernas lönsamhet har riskjusterats och aktieindex utveckling har utmätts, 

undersöks om det finns statistiskt säkerställda skillnader i avkastning mellan 

populationerna. Den statistiska modell som använts i denna studie är T-test. T-test är ett 

statistiskt test som används för att undersöka om två populationer är lika eller ej. Detta 

test används för hypotesprövning av populationsmedelvärden. (Wahlin, 2011). Först 

besvaras frågeställningen huruvida möjligt att skapa överavkastning genom en 

investeringsstrategi baserad på P/B. Med T-test fastställs om det finns skillnader i den 

månadsvisa avkastningen mellan de enskilda, separata portföljerna och aktieindex – 

varefter antingen noll- hypotesen stämmer eller förkastas. Efteråt undersöks vilken utav 

de två grupperna av portföljer med låga respektive höga P/B som skapar högst 

avkastning. Detta undersöks genom jämförelse av potentiella skillnader mellan 

portföljerna med låga respektive höga P/B via T-test. På motsvarande sätt undersöks 

även skillnader i avkastning mellan portföljerna på Small, Mid och Large Cap. T-test 
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gjordes även på portföljernas TRN och SHP, grupperade efter låga och höga P/B samt 

efter indelning på Small, Mid och Large Cap. 
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3.4 Potentiella felkällor 

Från de ovan nämna metodvalen kan det uppstå potentiella felkällor vilka snedvrider, 

eller på annat sätt bidrar till missvisande resultat i studien. Här nedan listas de 

identifierade potentiella felkällorna, utöver de som diskuterats ovan, samt hur/om dessa 

kan undvikas.  

3.4.1 Överlevnadsbias 

Malkiel (1995) studerade aktivt förvaltade fonder mellan 1972 och 1991 och fann att de 

aktivt förvaltade fonderna inte hade högre riskjusterad avkastning än marknaden som 

helhet. Vad som är särskilt anmärkningsvärt med denna studie är att fondbolagens 

lönsamhet drevs upp oproportionerligt mycket av en slagsida mot överlevande bolag – 

det vill säga att de bolag vars lönsamhet mättes var de som överlevde under hela 

mätperioden. Med andra ord togs ej hänsyn till sammanslagningar eller konkurser av 

bolag, vilket gav en missvisande lönsamhet för den överlevande gruppen bolag då 

denna grupp av sammanslagna eller konkursförsatta bolag exkluderades ur mätningen – 

vilket skapade en överlevnadsbias (Malkiel, 1995; Damodaran, 2012). Denna 

överlevnadsbias kan exempelvis manifesteras i denna studie genom att småbolag med 

högre risk faller bort samtidigt som de överlevande småbolagen presterar väl, varpå en 

felaktig slutsats dras i vilken gruppen småbolag hyllas.  

3.4.2 Urvalsfel bland investeringsstrategier 

Om en individ hittar en metod för att skapa extraordinärt hög lönsamhet har denne två 

val: offentliggör metoden, eller behåll metoden för sig själv och använda den för att 

tjäna mycket pengar. De flesta hade troligen valt det senare alternativet, vilket skapar ett 

urvalsfel i forskningen. Detta urvalsfel är att de metoder som studeras är de som inte 

kan skapa abnormt hög lönsamhet, vilket är anledningen till att författarna till metoden 

valde att offentliggöra metoden (Bodie, Kane & Marcus, 2008). Med andra ord kan vi 

enligt Bodie, Kane och Marcus (2008) ej på ett rättvisande sätt utvärdera 

investeringsstrategier, eftersom att de strategier som finns att tillgå är de som redan på 

förhand har blivit utdömda som underpresterande av dess författare.  Medan det är 

möjligt att Bodie, Kane och Marcus (2008) har rätt att det kan förekomma ett urvalsfel 
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som felkälla, är det svårt att utröna sanningshalten i detta påstående utan att först 

genomföra studien. 

3.4.3 Slumpmässiga händelser 

En annan metodbrist är lyckosamma händelse-effekten (Lucky event issue). 

Aktiemarknaden kan liknas med att singla slant. Ungefär hälften av spelarna kommer att 

vinna, medan den andra hälften kommer att förlora – men det krävs inte någon särskild 

förmåga eller begåvning för att vinna när man singlar slant. Denna faktor handlar alltså 

om svårigheten att bestämma om vinnarens storvinst är en enskild, lyckosam händelse - 

eller om vinnaren faktiskt innehar särskild förmåga, vilket möjliggör att storvinsten 

kommer att kunna upprepas i framtiden av samma person (Bodie, Kane & Marcus, 

2008). I likhet med Magnitud-problemet belyser denna potentiella felkälla att det kan 

finnas en slumpmässighet och okända faktorer vid mätning av avkastning. Det så 

kallade Magnitud-problemet handlar om svårigheterna med att mäta magnituden och 

inverkan från portföljförvaltare på deras lönsamhet. Den årliga standardavvikelsen för 

indexet S & P 500 historiskt sett varit kring 20 %, och mot dessa fluktuationer vore det 

svårt att upptäcka små förbättringar i prestationer som eventuellt kan bero på förvaltares 

skicklighet (Bodie, Kane & Marcus, 2008). Det dock går att argumentera för att 

slumpmässigheten från enstaka extremvärden till viss kan dämpas genom den årliga 

ombalanseringen samt viktning av avkastning för portföljerna. 

3.4.4 Transaktionskostnader och skatter 

Damodaran (2012) skriver att en av de allvarligaste potentiella felkällorna inom 

finansforskning är att inte justera avkastning för transaktionskostnader såsom courtage 

och skatter. Anledningen till detta är förekomsten av studier där avkastningsnivåer som 

först förefaller vara överavkastningar har försvunnit när just transaktionskostnader och 

skatter justerats (ibid.). 

 

Denna studie tar trots detta ej hänsyn till transaktionskostnader eller skatter. 

Avgränsningen har gjorts då transaktionskostnader, såsom courtage, kan skilja sig 

signifikant mellan aktörer. Dessutom varierar skatten beroende på om investeringen 

görs genom kapitalförsäkring, värdepappersdepå eller pensionssparande. Med andra ord 
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är transaktionskostnader och skatter svåra att uppskatta då dessa beror både på val av 

aktör, investeringsform samt tidsperiod.  

3.4.5 Direkt- och totalavkastning 

I denna studie mäts som tidigare nämnt lönsamhet som avkastning. Två alternativ till 

detta hade varit att istället mäta direkt- eller totalavkastning.  

 

Med direktavkastning menas avkastningen från aktieutdelningar. Dessvärre hade detta 

kunnat ge upphov till felkälla då enligt Damodaran (2012) vissa bolag, särskilt 

småbolag, inte ger någon aktieutdelning – vilket hade uppvisat sig i studien som att 

dessa bolag inte hade genererat någon avkastning till dess aktieägare. Ett annat 

alternativ till både avkastning och direktavkastning hade varit att använda sig av båda 

dessa mått för att mäta totalavkastning. Fördelen med att använda totalavkastning hade 

varit att detta hade gett en representativ bild vid mätning av aktiers lönsamhet då hänsyn 

hade tagits till både aktieprisutveckling samt aktieutdelning (Damodaran, 2012).  

 

Nackdelen med att använda totalavkastning som mått är att detta har inverkan på vilka 

aktieindex som är lämpliga att använda i studien som jämförelseindex för 

aktieportföljerna, därför att olika aktieindex mäter olika ting – det vill säga, somliga 

index mäter enbart prisutvecklingen medan andra index även inkluderar 

aktieutdelningar (Nasdaq, u.å. a). Med andra ord hade det kunnat ge missvisande 

resultat att inte använda samma lönsamhetsmått för aktieportföljerna och aktieindex - då 

det finns fler aktieindex som enbart mäter prisutveckling än antal aktieindex som även 

inkorporerar aktieutdelningar (Aktiespararna, u.å. a). 

3.4.6 Marknadsvärdemässig missrepresentation 

Dagens indelning av Stockholmsbörsen är baserad på bolagens marknadsvärde. Detta 

medför en möjlig felkälla då bolag kan byta från en lista till en annan från ett till ett 

annat. Inom ramen för denna studie så har stickprov utförts för att se om de bolag som 

finns med i de konstruerade portföljerna har det korrekta marknadsvärdet för att kunna 

vara listad i rätt portfölj. 
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3.4.7 Mätningsfel 

De mätningar som utförs i studien är hämtade från Thomson Reuters. Dessa mätningar 

kan innehålla felaktiga värden för P/B och avkastning. Vad som kan minska inverkan på 

sådana mätningsfel för P/B är att det väsentliga med detta nyckeltal är inte det absoluta 

talet, utan bolagens relativa positionering sorterat efter P/B. Gällande avkastning bör 

nämnas att mängden datapunkter minskar enstaka felaktiga värdens inverkan. Vid 

misstanke om felaktigt värde jämfördes mätvärdet från Thomson Reuters med det 

motsvarande värdet som rapporterades på Nasdaq OMX hemsida.  

 

Urvalet av bolag som görs, antas representera de bolag med låga, alternativt höga P/B 

det året. Urvalet är alltså ej gjort för att representera marknaden som helhet utan då 

studien siktar in sig på bolag med höga samt låga P/B är det dessa studien eftersträva att 

återspegla.  
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3.5 Studiens trovärdighet 

För att påvisa studiens trovärdighet och giltighet beskrivs nedan studiens reliabilitet 

samt validitet och vilka åtgärder som gjorts under metodinsamling för att öka dessa 

aspekter och därmed kvalitén på studien. 

3.5.1 Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om huruvida det är möjligt att återupprepa studien och då påvisa 

samma resultat (Bryman & Bell, 2011). Under metodkapitlet beskrivs denna studie 

stegvis för att på ett pedagogiskt sätt härleda hur framtida studier kan utformas och 

kunna replikeras. 

 

En annan aspekt som ytterligare stärker reliabiliteten är den sekundärdata som använts 

vid datainsamlingen. Genom att använda en oberoende part för insamlandet minskas 

möjligheten till partiskhet och då ökar även möjligheterna för andra att upprepa studien 

med samma slutresultat. Då Thomson Reuters Datastream är en välkänd databas som 

förser sina kunder världen över med information om bland annat affärsrelaterade 

händelser och aktiekurser (Thomson Reuters, u.å.), kan det anses vara en trovärdig källa 

för information till denna studie. Den data som används härstammar från offentlig 

information vilket gör det möjligt att vid ett senare skede gå tillbaka till informationen 

och beräkna allt igen, vilket ökar studiens reliabilitet. 

 

Vid bearbetningen av de data som samlats in kan mänskliga fel uppstå. Dessa har 

försökts undvikas genom noggrannhet samt att hantera alla portföljer på samma sätt. Fel 

som kan uppstå kan få stora konsekvenser i slutänden, varför försiktighet har antagits. 

Då medvetenhet om dessa eventuella fel finns, minskas risken för att de inträffar. Då 

värden sticker ut kontrolleras dessa så att det är korrekt data som behandlas. Genom att 

utnyttja funktioner i Excel så som för beräkningar och sortering, minskas risken för 

mänskliga fel i de situationerna. Sammanfattningsvis har försiktighet varit prioriterat för 

att öka reliabiliteten i studien. Genom att utföra databehandlingen på ett korrekt sätt 

ökar replikerbarheten, vilket i sin tur leder in på studiens validitet. 
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3.5.2 Validitet 

Extern validitet, vilket kan liknas vid generaliserbarhet, handlar om huruvida studien är 

generaliserbar bortom det den undersöker (Bryman & Bell, 2011). I fallet för denna 

studie skulle den kunna upprepas på samma sätt men genom ett annat urval av bolag.  

 

Alternativt skulle undersökningen fortsatt kunna genomföras på Stockholmsbörsen, 

dock under en annan tidsperiod. Risk finns då för problem med indelningen efter 

marknadsvärden, då den nuvarande startade 2006 (Aktiespararna, u.å. b), men en 

lösning kan vara att fortsatt dela in efter dagens strukturering och på så sätt följa det 

ovan beskrivna arbetsmönstret. I detta fall skulle en generaliserbarhet vara möjlig för 

andra tidsaspekter då det i den nu undersöka tidsperioden både börsuppgångar samt 

nedgångar innefattas.  På motsvarande sätt hade studien även kunnat inkludera 

börslistorna First North och Aktietorget. Detta vore dock inte lämpligt i detta fall. 

Denna studie görs bland annat för att åskådliggöra marknadsvärden genom indelning på 

Small, Mid och Large Cap – men varken First North eller Aktietorget är indelade efter 

specificerade intervall av marknadsvärden (Aktietorget, u.å.; Nasdaq, u.å. b). 

 

Med intern validitet menas huruvida de slutsatser som dras är trovärdiga eller inte 

(Bryman & Bell, 2011). Denna studie baseras på publik information från publika 

aktiebolag i Sverige. Denna publika information är dels information från de publika 

bolagens årsredovisningar, och dels från aktiekurser från Stockholmsbörsen. Den 

publika informationens natur kan anses styrka studiens trovärdighet. Med den publika 

informationens natur avses två ting, dels dess höga tillgänglighet och även dess höga 

tillförlitlighet. Tillgängligheten innebär i detta fall att de data vilka studiens slutsatser 

grundas på med lätthet kan kontrolleras av läsare. Tillförlitligheten beror dels på 

existerande lagstadgade krav på äkthet och rättvisande värden i årsredovisningar vilka 

regleras i Aktiebolagslagen, men även på att aktiekurser uppdateras i realtid vilket 

innebär att risken för mätfel av värden för aktiekurser reduceras kraftigt. 

 

Användandet av multipla riskmått (SHP, TRN och Alfa) kan även anses öka studiens 

trovärdighet. Genom användandet av flera mått möjliggörs jämförelser mellan dessa, 
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och dessutom åskådliggörs en bredare översiktsbild över aktiers risknivå jämfört med 

om färre mått hade använts.  Med den bredare översiktsbilden går alltså att argumentera 

för att giltigheten i slutsatser avseende risknivå blir större. På liknande vis kan det göras 

gällande att jämförelse mellan sex olika kategorier (portföljer) ger en bred avsats vilken 

medger befogade slutsatser om P/B och samtidigt om den gjorda 

marknadsvärdesindelningen. Men även om avsatsen kan anses bred, studeras endast 

relevanta faktorer vilka direkt har ett tydligt samband med frågeställningen. Av denna 

anledning kan denna studie anses ha hög mätbarhetsvaliditet då den enbart undersöker 

det den faktiskt har för avsikt att undersöka (Bryman & Bell, 2011). Vidare kan hävdas 

att det låga totala bortfallet på 23,32% aktier efter avgränsningar av möjliga aktier till 

portföljerna kan anses ytterligare öka studiens giltighet.  
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4. Data 

4.1 Översikt 

I kapitlet visas den data som samlats in för de sex portföljerna. I kommande delkapitel 

presenteras först för var enskild portfölj, och sedan presenteras en helhetsbild då 

portföljerna jämförs med varandra. Som ovan nämnt är de sex portföljerna baserade på 

de lägsta respektive högsta P/B indelat efter Small, Mid och Large Cap.  

 

Innan T-tester gjordes undersöktes om den månadsvisa avkastningen förefaller vara 

approximativt normalfördelad, vilket är fallet. Då signifikansnivå för portföljer visas 

avses mätning av värden för hela mätperioden 2006 till 2016, och ej för enskilt år. För 

mer detaljer om enskilda tester finnes utskrifter från statistiska testerna som bilagor. 
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4.2 Portfölj #1 

Tabell 3 visar avkastningen och de riskbeskrivande måtten för portfölj ett. Portföljen är 

baserad på bolag listade på Small Cap, i kombination med låga P/B. Den ackumulerade 

avkastningen beskriver avkastningen med utgångspunkt 2006 och hur denna förändras 

under åren. 2008 sticker ut som året med lägst ackumulerad avkastning och 2014 med 

den högsta. Ackumulerad Alfa beskriver den riskjusterade avkastningen, vilken är lägst 

år 2006 och högst 2013. Ackumulerad OMXSPI visar avkastningen för index under 

tidsperioden. Det är som lägst 2008 och som högst 2016. Sharpe-kvoten beskriver 

portföljens avkastning i förhållande till risknivå. Gemensamt för alla år är en låg 

Sharpe-kvot, varav fyra år är negativa. 2009 har den högsta och 2015 den lägsta. 

Treynor indexet beskriver den systematiska risken och 2008 har det lägsta värdet 

samtidigt som 2009 har det högsta. Noterbart är att spridningen på Treynor indexet är 

större mellan åren än spridningen för Sharpe-kvoten. Portföljen är inte signifikant mot 

varken OMXSPI eller övriga portföljer avseende avkastning, Sharp-kvoten och Treynor 

index. 

 

 
Tabell 3: Översikt portfölj #1, låga P/B noterade på Small Cap 

År Ack. 
avkastning 

Ack. Alfa Ack. 
OMXSPI 

SHP TRN 

2006 15,37% -3,27% 17,93% 0,04 0,11 

2007 2,11% 9,63% -6,49% -0,03 -0,2 

2008 -22,03% 26,71% -43,60% -0,04 -0,3 

2009 50,32% 62,14% -9,73% 0,13 0,63 

2010 57,19% 59,58% -0,31% 0,02 0,04 

2011 50,03% 63,20% -9,49% -0,02 -0,1 

2012 61,60% 61,68% 3,05% 0,05 0,1 

2013 93,32% 75,82% 20,32% 0,11 0,29 

2014 114,45% 73,85% 43,00% 0,07 0,19 

2015 98,51% 68,24% 32,92% -0,07 -0,2 

2016 ¤ᴓ100,13% 52,34% 50,08% ᴓ0,01 ᴓ0,01 
¤ <90% signifikans mot OMXSPI, ᴓ <90% signifikans mot övriga portföljer, † >90% signifikans mot 
OMXSPI, ‡ >90% signifikans mot övriga portföljer. 
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Figur 1: Ack. Avkastning #1, låga P/B noterade på Small Cap 

Figur 1 visar den ackumulerade avkastningen både innan och efter riskjustering för 

bolag noterade på Small Cap med de för respektive år lägsta P/B. Ackumulerade 

OMXSPI syns även i grafen. Noterbart är hur den ackumulerade avkastningen följer den 

ackumulerade OMXSPI, om än med högre avkastning. Till skillnad från detta följer den 

ackumulerade Alfan inte indexet på samma sätt. 
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4.3 Portfölj #2 

Tabell 4 visar avkastningen för portfölj två. Portfölj två består av bolag listade på Small 

Cap, med höga P/B. Som tabellen visar är den viktade avkastningen som högst år 2006 

och lägst 2012. Den riskjusterade avkastningen visar på den högsta avkastningen år 

2016. Den riskjusterade avkastningen var som lägst 2012, vilket delvis beror på det 

höga CAPM vilket höjer alfa-värdet. Sharp-kvoten är som högst 2016 och är lägst 2008, 

vilket även är fallet för Treynor index. Portföljen är inte signifikant mot varken 

OMXSPI eller övriga portföljer avseende avkastning, Sharp-kvot och Treynor index. 

 

 
Tabell 4: Översikt portfölj #2, höga P/B noterade på Small Cap 

År Ack. avkastning Ack. Alfa Ack. 
OMXSPI 

SHP TRN 

2006 31,14% 11,66% 17,93% 0,05 0,25 

2007 -1,06% 5,53% -6,49% -0,06 -0,34 

2008 -54,18% -20,62% -43,60% -0,20 -0,55 

2009 -37,79% -31,98% -9,73% 0,11 0,13 

2010 -37,27% -26,58% -0,31% -0,01 -0,02 

2011 -48,31% -10,22% -9,49% -0,04 -0,13 

2012 -72,26% -37,37% 3,05% -0,10 -0,26 

2013 -33,68% -15,93% 20,32% 0,10 0,34 

2014 -29,40% 2,01% 43,00% 0,01 0,03 

2015 -38,02% -16,71% 32,92% -0,03 -0,09 

2016 ¤ᴓ15,29% 36,23% 50,08% ᴓ0,18 ᴓ0,48 
¤ <90% signifikans mot OMXSPI, ᴓ <90% signifikans mot övriga portföljer, † >90% signifikans mot 
OMXSPI, ‡ >90% signifikans mot övriga portföljer. 
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Figur 2: Ack. Avkastning portfölj #2, höga P/B noterade på Small cap 

Figur 2 visar den ackumulerade avkastningen, både innan och efter riskjustering gjorts 

för bolag noterade på Small Cap, med de högsta P/B för vardera år. I figuren syns även 

OMXSPI som jämförelseindex över perioden. Noterbart är att sedan 2009 är både den 

ackumulerade avkastningen och den ackumulerade Alfa lägren än index och under 

perioder även under noll. 
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4.4 Portfölj #3 

Tabell 5 visar den ackumulerade avkastningen för portfölj tre som består av bolag 

noterade på Mid Cap med låga P/B. Där har 2008 den lägsta avkastningen och 2016 den 

högsta. Den ackumulerade Alfan visar på den lägsta riskjusterade avkastningen år 2007 

och den högsta år 2013. Fem år har en negativ Sharpe-kvot, där 2007 har den lägsta. 

Den högsta Sharpe-kvoten har år 2009. Även Treynor index har fem negativa år, varav 

2008 har det lägsta och 2013 har det högsta. Portföljen är inte signifikant mot varken 

OMXSPI eller övriga portföljer avseende avkastning, Sharp-kvoten och Treynor index. 

 
Tabell 5: Översikt portfölj #3, låga P/B noterade på Mid Cap. 

År Ack. 
avkastning 

Ack. Alfa Ack. 
OMXSPI 

SHP TRN 

2006 -15,33% -34,34% 17,93% -0,04 -0,18 

2007 -47,93% -41,25% -6,49% -0,13 -0,35 

2008 -106,48% -23,30% -43,60% -0,10 -0,56 

2009 -69,06% -13,49% -9,73% 0,30 0,33 

2010 -60,24% 1,92% -0,31% 0,02 0,06 

2011 -63,87% 6,48% -9,49% -0,02 -0,06 

2012 -50,81% 7,24% 3,05% 0,04 0,11 

2013 -4,35% 27,16% 20,32% 0,11 0,40 

2014 8,70% 16,48% 43,00% 0,03 0,11 

2015 6,45% -2,75% 32,92% -0,01 -0,03 

2016 ¤ᴓ27,39% 10,98% 50,08% ᴓ0,06 ᴓ0,19 
¤ <90% signifikans mot OMXSPI, ᴓ <90% signifikans mot övriga portföljer, † >90% signifikans mot 
OMXSPI, ‡ >90% signifikans mot övriga portföljer. 
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Figur 3: Ack. Avkastning portfölj #3, låga P/B noterade på Mid Cap 

Figur 3 visar den ackumulerade avkastningen både innan och efter riskjustering för 

bolag noterade på Mid Cap med de för respektive år lägsta P/B. I figuren syns även 

OMXSPI som jämförelseindex över perioden. Noterbart är att den ackumulerade 

avkastningen konstant har varit lägre än index, medan den riskjusterade har pendlat över 

och under index under tidsperioden. 
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4.5 Portfölj #4 

Tabell 6 visar avkastningen för portfölj fyra som består av bolag noterade på Mid Cap 

med höga P/B. Den ackumulerade avkastningen var som lägst år 2008 och som högst år 

2016. Ackumulerad Alfa var som minst 2012 och som störst 2016. Noterbart för den 

ackumulerade avkastningen samt den ackumulerade Alfa är de höga värdena som 

uppnås framförallt under den senare delen av mätperioden. Sharpe-kvoten har en relativt 

liten spridning mellan åren och året med den lägsta är 2007 och det med den högsta är 

2013. Treynor indexet var som lägst 2008 och som högst 2013. Portföljen är inte 

signifikant mot varken OMXSPI eller övriga portföljer avseende avkastning, Sharp-

kvoten och Treynor index. 

 
Tabell 6: Översikt portfölj #4, höga P/B noterade på Mid Cap 

År Ack. 
avkastning 

Ack. 
Alfa 

Ack. 
OMXSPI 

SHP TRN 

2006 8,37% -9,50% 17,93% 0,01 0,05 

2007 -9,55% 0,38% -6,49% -0,03 -0,20 

2008 -31,27% 29,81% -43,60% -0,03 -0,23 

2009 20,51% 26,28% -9,73% 0,04 0,35 

2010 27,45% 1,89% -0,31% 0,00 0,03 

2011 16,21% -5,80% -9,49% -0,02 -0,13 

2012 14,40% -16,90% 3,05% -0,01 -0,03 

2013 80,16% 31,22% 20,32% 0,14 0,57 

2014 127,26% 68,27% 43,00% 0,04 0,40 

2015 146,10% 50,38% 32,92% 0,02 0,18 

2016 ¤ᴓ216,06% 73,02% 50,08% ᴓ0,03 ᴓ0,46 
¤ <90% signifikans mot OMXSPI, ᴓ <90% signifikans mot övriga portföljer, † >90% signifikans mot 
OMXSPI, ‡ >90% signifikans mot övriga portföljer. 
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Figur 4: Ack. Avkastning portfölj #4, höga P/B noterade på Mid Cap. 

Figur 4 visar den ackumulerade avkastningen både innan och efter riskjustering för 

bolag noterade på Mid Cap med de för respektive år högsta P/B. I figuren syns även 

ackumulerade OMXSPI. Den ackumulerade avkastningen är från och med 2008 högre 

än index, samtidigt som den ackumulerade riskjusterade avkastningen pendlar mellan 

att vara högre och lägre än index. 
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4.6 Portfölj #5 

Tabell 7 visar avkastningen för portfölj fem som består av bolag noterade på Large Cap 

med låga P/B. Den ackumulerade avkastningen var som minst under 2008 och som 

störst 2014. Ackumulerad Alfa var som minst 2012 och som störst 2010. Sharpe-kvoten 

har en relativt liten spridning mellan åren, där 2008 är lägst och 2009 högst. Treynor 

index är som lägst 2008 och som högst 2009. Noterbart är alltså att det är samma år som 

utmärker sig som högsta samt lägsta för både Sharp-kvoten som för Treynor index. 

Portföljen är inte signifikant mot varken OMXSPI eller övriga portföljer avseende 

avkastning, Sharp-kvoten och Treynor index. 

 
Tabell 7: Översikt portfölj #5, låga P/B noterade på Large Cap 

År Ack. 
avkastning 

Ack. Alfa Ack. 
OMXSPI 

SHP TRN 

2006 33,76% 12,63% 17,93% 0,04 0,25 

2007 4,75% 8,27% -6,49% -0,04 -0,33 

2008 -49,26% -15,59% -43,60% -0,08 -0,51 

2009 2,72% 3,06% -9,73% 0,09 0,43 

2010 41,67% 40,62% -0,31% 0,03 0,24 

2011 20,78% 17,66% -9,49% -0,03 -0,19 

2012 26,60% -16,58% 3,05% 0,01 0,04 

2013 50,23% -3,65% 20,32% 0,04 0,19 

2014 83,04% 8,42% 43,00% 0,03 0,24 

2015 69,41% 0,73% 32,92% -0,02 -0,14 

2016 ¤ᴓ80,11% -10,15% 50,08% ᴓ0,01 ᴓ0,10 
¤ <90% signifikans mot OMXSPI, ᴓ <90% signifikans mot övriga portföljer, † >90% signifikans mot 
OMXSPI, ‡ >90% signifikans mot övriga portföljer. 
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Figur 5 visar bolag noterade på Large Cap med låga P/B. Den ackumulerade 

avkastningen ligger lika eller högre än index under mätperioden. Den riskjusterade 

avkastningen är i början av perioden högre än den ackumulerade avkastningen, för att 

sedan under tre år vara väldigt lika till att under den senare delen av mätperioden vara 

lägre än både den ackumulerade avkastningen och den ackumulerade OMXSPI. 
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4.7 Portfölj #6 

Tabell 8 visar portfölj sex som består av bolag noterade på Large Cap med höga P/B. 

Den ackumulerade avkastningen är som lägst 2008 och som högst 2015. Noterbart är 

den höga ackumulerade avkastningen under den senare delen av mätperioden. 

Ackumulerade Alfa är som lägst 2016 och om högst 2012. Sharpe-kvoten är som lägst 

2007 och som högst 2012, vilket även är fallet för Treynor index. Portföljen är inte 

signifikant mot varken OMXSPI eller övriga portföljer avseende avkastning, Sharp-

kvoten och Treynor index. 

 
Tabell 8: Översikt portfölj #6, höga P/B noterade på Large Cap. 

År Ack. 
avkastning 

Ack. Alfa Ack.OMXSPI SHP TRN 

2006 29,13% 7,28% 17,93% 0,02 0,20 

2007 21,86% 25,68% -6,49% -0,02 -0,11 

2008 11,75% 49,69% -43,60% -0,01 -0,13 

2009 61,53% 35,49% -9,73% 0,04 0,34 

2010 76,68% 6,73% -0,31% 0,01 0,08 

2011 87,93% 24,40% -9,49% 0,01 0,08 

2012 141,14% 61,67% 3,05% 0,06 0,48 

2013 167,49% 45,84% 20,32% 0,03 0,20 

2014 197,05% 9,34% 43,00% 0,03 0,24 

2015 202,33% 18,03% 32,92% 0,00 0,05 

2016 ¤ᴓ200,71% -4,41% 50,08% ᴓ0,00  ᴓ -0,02 
¤ <90% signifikans mot OMXSPI, ᴓ <90% signifikans mot övriga portföljer, † >90% signifikans mot 
OMXSPI, ‡ >90% signifikans mot övriga portföljer. 
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Figur 6: Ack. Avkastning portfölj #6, höga P/B noterade på Large Cap. 

Figur 6 visar den ackumulerade avkastningen som är konstant högre än index för bolag 

med de högsta P/B noterade på Large Cap varje år. I slutet av mätperioden är den 

betydligt högre än både ackumulerad alfa och ackumulerad OMXSPI. Den 

ackumulerade Alfa är mer lik indexet än den ackumulerade avkastningen och faller i 

slutet av mätperioden till lägre nivåer än index. 
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4.8 Summering 

 
Figur 7: Ackumulerad avkastning för samtliga portföljer 

Figur 7 visar den kumulativa avkastningen för respektive portfölj under hela 

elvaårsperioden, samt jämförelseindexet under samma period. Fyra av sex portföljer har 

högre avkastning än OMXSPI. Portfölj fyra med höga P/B på Mid Cap har högst 

ackumulerad avkastning, följt av portfölj sex med höga P/B på Large Cap. Den 

portföljen med lägst avkastning är portfölj två med höga P/B på Small Cap. 
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Figur 8: Ackumulerad alfa för samtliga portföljer 

Figur 8 visar den kumulativa riskjusterade avkastningen för respektive portfölj under 

hela elvaårsperioden, samt jämförelseindex under samma period. Fyra av sex portföljer 

har positivt alfavärde varav två, portfölj ett med låga P/B på Small Cap och portfölj fyra 

med höga P/B på Mid Cap, har högre alfavärde än vad OMXSPI har ackumulerad 

avkastning. Noterbart är att portfölj sex med höga P/B på Large Cap har gått från att 

vara portföljen med näst högst avkastning före riskjustering till att vara portföljen med 

näst lägst avkastning efter riskjustering. På liknande har portfölj fem med låga P/B på 

Large Cap en högre ackumulerad avkastning än OMXSPI innan riskjustering för att 

efter riskjustering ha den av portföljerna lägsta och därtill negativ alfa. 
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5. Analys 

5.1 Risknivåer och riskjusterad avkastning 

Avsaknaden av statistiskt säkerställda TRN och SHP kan tolkas som att investerare tar 

lika risknivå med aktier med låga som med höga P/B. På liknande sätt finns inga 

statistiska skillnader mätt i TRN och SHP mellan portföljerna på Small, Mid och Large 

Cap. Med andra ord kvarstår likheter i risknivå mellan portföljer när dessa grupperats 

efter både P/B samt marknadsvärdemässig indelning. 

 

Gemensamt för samtliga portföljer är att TRN är högre än SHP, vilket enligt Eiteman, 

Stonehill och Moffett (2010) tyder på att portföljerna är lågt diversifierade. Eiteman, 

Stonehill och Moffett (2010) föreslår att investerare i denna situation bör öka antalet 

aktier i portföljerna till och med dess att portföljens risk når den systematiska risken på 

marknaden där beta är 1. Då beta är 1 förändras ej den systematiska risken när antalet 

aktier ökar, däremot hade detta reducerat den osystematiska risken – vilket hade lett till 

en oförändrad SHP, men ett lägre TRN (ibid).  Förutsatt att antalet aktier per portfölj 

skall ökas i syfte att reducera den osystematiska risken är det dock troligt att den 

nominella ökningen av aktier per portfölj hade varit låg. Påståendet att ökningen av 

aktier hade varit lågt stöds av två ting: portföljernas nuvarande beta samt differensen 

mellan TRN och SHP. Portföljerna, vilka i dagsläget utgörs av tio aktier vardera, har 

redan innan ökningen av aktier nästan undantagslöst varje år ett betavärde som är 1 med 

två decimalers felmarginal. Även med hänsyn taget till felmarginalen är portföljernas 

beta långt närmare 1 än 2. Med andra ord hade en ökning av aktier inte behövt vara stor 

för att uppnå det önskade betavärdet 1.  

 

Differensen mellan TRN och SHP bör även tas i beaktande. Redan innan ökningen av 

aktier kan konstateras att även om det för portföljerna förekommer en skillnad mellan 

de sagda måtten är denna skillnad liten och synnerligen begränsad: skillnaden i 

medianvärde för portföljer med låga P/B avseende TRN och SHP är 0,01 medan 

motsvarande differens för portföljer med höga P/B är 0,07. Det förefaller alltså som att 
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samtidigt som att det finns potential till att minska den osystematiska risken genom att 

öka antalet aktier i portföljerna, är det troligt att denna riskreducering vore marginell 

med hänsyn till portföljernas nuvarande betavärden samt differens mellan TRN och 

SHP. 

 

Sammanfattningsvis om portföljernas TRN och SHP kan sägas att det finns potential till 

att minska den osystematiska risken. Som tidigare nämnt tycks förbättringspotentialen 

för osystematiskt risk dock vara begränsad med hänsyn till portföljernas nuvarande 

betavärden samt den redan låga differensen mellan TRN och SHP. Samtidigt inställer 

sig frågan varför värdena är så låga. En möjlig förklaring till de låga värdena för SHP 

och TRN kan vara att portföljernas avkastning, det vill säga SHPs och TRNs täljare, är 

låga i förhållande till deras nämnare – det vill säga portföljernas beta och 

standardavvikelser. Med andra ord hade en kvot med en låg täljare i förhållande till dess 

nämnare resulterat i låga TRN och SHP. Om så vore fallet hade dessa låga värden för 

TRN och SHP reflekterat att portföljerna potentiellt inte genererar tillräckligt hög 

avkastning givet portföljernas risknivåer. Givet att så vore fallet hade man kunnat 

förvänta sig att detta skulle manifesteras i portföljernas riskjusterade avkastning, det vill 

säga i Jensens alfa.  

 

Som tidigare nämnts görs riskjustering av avkastning för att se om högre avkastning 

beror på högre risk, eller rättare sagt – för att bedöma en investering i förhållande till 

dess risk (Eiteman, Stonehill & Moffett, 2010; Bodie, Kane & Marcus, 2008). Detta 

görs därför att utvärdering av aktiers prestation enbart genom genomsnittlig avkastning 

kan ge väldigt missvisande resultat, enligt Bodie, Kane och Marcus (2008). Med 

riskjusterad avkastning kan flera portföljers och index avkastning och risknivå jämföras 

med varandra. Dessa jämförelser hade exempelvis kunnat påvisa att en portföljs högre 

avkastning relativt en annan portfölj beror på ett högre risktagande (ibid.). Som tidigare 

nämnt valdes Jensens alfa i denna studie för att mäta riskjusterad avkastning. 

Sammantaget uppmäter fyra utav sex portföljer en högre ackumulerad avkastning än 

OMXSPI. Efter riskjustering med Jensens alfa har dock enbart två utav sex portföljer 

högre ackumulerad avkastning än OMXSPI. Dock bör påpekas att medan enbart två av 
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sex portföljer har högre ackumulerad avkastning än OMXSPI har fyra av sex portföljer 

positiva alfa-värden. Som tidigare nämnt bör alfa-värdet åtminstone vara 0, då ett 

negativt värde antyder att portföljen presterat sämre än den teoretiska 

marknadsportföljen som ges av CAPM. På motsvarande sätt kan ett positivt alfa-värde 

tolkas som att portföljen presterat bättre än marknaden (Bodie, Kane & Marcus, 2008). 

 

Det kan alltså vid en första anblick framstå som att resultaten motsäger Damodarans 

(2012) tanke om att överavkastning ofta försvinner när hänsyn tas till risk då fyra 

portföljer har positiva alfa-värden, varav två har högre ackumulerad riskjusterad 

avkastning än OMXSPI. Vad som bör hållas i åtanke är att vad som ovan menas med 

ackumulerad avkastning är den kumulativa avkastningen vid 2016 års slut. Om istället 

den årliga avkastningen för varje år granskas finnes snabbt att bilden förändras kraftigt. 

Exempelvis uppvisar portfölj ett redan under studiens första år att portföljen 

underpresterar gentemot OMXSPI avseende både före och efter riskjustering gjorts. 

Med andra ord innebär en högre ackumulerad avkastning vid mätperiodens slut inte att 

portföljen konstant har överpresterat under hela mätperioden; portfölj ett till fyra 

överpresterar inte konstant under mätperioden gentemot OMXSPI vare sig före eller 

efter riskjustering. Vid fråga om portfölj fem samt sex har dessa portföljer en konstant 

högre avkastning gentemot OMXSPI under hela mätperioden, dock är inte den 

riskjusterade avkastningen konstant högre. Med andra ord, när hänsyn tas till årlig 

avkastning, till skillnad från kumulativ avkastning år 2016, förefaller Damodaran (2012) 

i detta fall ha rätt när han hävdar att det är sällsynt att skapa överavkastning, och att 

denna ofta försvinner när hänsyn till risk tas. Han hävdar vidare att överavkastning kan 

påvisas, men den är ofta tidsbegränsad – vilket verkar väl överensstämma med studiens 

utfall. Till saken hör även att portföljerna inte uppvisar signifikanta skillnader i 

avkastning vid jämförelse med OMXSPI. Detta innebär att de påvisade positiva alfa-

värdena inte kan särskiljas från avkastningen av OMXSPI. Vidare betyder detta att 

ingen riskjusterad överavkastning kan påvisas för någon utav portföljerna. 

 

Sammanfattningsvis, medan fyra av sex portföljer uppmäter positiva alfa-värden bör 

dels tilläggas att dessa värden ej är konstanta under mätperioden – dels att värdena inte 
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är statistiskt säkerställda. Med andra ord kan vi summariskt konstatera att avsaknaden 

av en statistiskt säkerställd högre avkastning för portföljerna medför implikationer för 

förekomsten av en riskjusterad avkastning. Mer specifikt kan sägas att utan en högre 

avkastning än marknaden så kan det inte förekomma en riskjusterad högre avkastning- 

detta då värdena som riskjusterad avkastning beräknas på ej är statistiskt säkerställda. 

Därmed uppnås ingen riskjusterad överavkastning för någon av portföljerna i studien.  
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5.2 Låga eller Höga P/B? 

Damodaran (2012) hävdar att P/B är en stabil multipel som inte förändrar sig så mycket 

från tillfälle till tillfälle, då det bokförda värdet inte är så föränderligt. En närmare titt på 

de skapade portföljerna för studien visar på att vad som är ett lågt värde, alternativt 

högt, i portföljerna förändras från år till år och håller inte en jämn nivå. Vad som är ett 

lågt värde 2006 behöver inte vara ett lågt värde år 2009 eller 2015 och vice versa. Detta 

ligger i linje med vad Penman (1996) hävdar, att vad som är ett högt respektive lågt 

värde inte kan bestämmas i förväg utan måste sättas i perspektiv till de andra värdena i 

studien. Stabiliteten för de insamlade värdena går dock att skåda på andra sätt, och då 

främst genom en närmare granskning av vilka bolag som utgör de olika portföljerna. 

Granskas dessa kan det konstateras att många av bolagen är återkommande från 

tidsperiod till tidsperiod. Paralleller kan dras mellan återkommande bolag och höga 

samt låga multiplar. Då multiplarna är, likt Penman (1996) hävdar, relativa åskådliggörs 

det att de med relativt låga alternativt höga multiplar är stabila inom den aspekten. 

 

I enlighet med Bodie, Kane och Marcus (2008) framgår likt beskrivet att utfallet av 

portföljerna med höga P/B i jämförelse med låga P/B är mer volatila i dess avkastning, 

ofta med kraftiga årliga skillnader. Denna relativa risktolerans speglas i att två utav tre 

portföljer med högst ackumulerad avkastning är portföljer med höga P/B – samtidigt 

som skillnaden i avkastning före och efter riskjustering är som störst för denna grupp. 

Det visar i likhet med tidigare studier gjorda på Stockholmsbörsen av bland annat 

Olsson och Svensson (2015) att höga P/B genererar en högre avkastning än låga. Studier 

på andra marknader har även de visat på att just höga P/B är att föredra (se Fama & 

French, 1995; Penman, 1991), vilket kan jämföras med de givna resultaten i denna 

studie, främst för Mid och Large Cap. Capaul, Rowely och Sharpe (1993) hävdar i sin 

studie att låga P/B är att föredra, vilket i denna studie återspeglas på Small Cap. Då 

skillnaderna mellan avkastningen för höga och låga P/B ej är signifikant säkerställda 

mot varandra eller mot OMXSPI, är det svårt att uttala sig om vilka av de två som är att 

föredra. En möjlig förklaring till de skilda resultaten om vad som är att föredra, är att 

marknadsvärdet som spelar en betydande roll i denna studie. Då det är väsentligt i denna 

studie, men ej i alla de jämförda studierna, kan marknadsvärdet ha en betydande roll för 
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de resultat som uppmätts i studien. De meningsskiljaktigheter som sedan tidigare 

existerar om huruvida låga eller höga P/B är att föredra, stödjs av denna studie med 

marknadsvärde som en typ av urvalskriterium med ytterligare ej samstämmiga tydliga 

resultat. Förutsatt att portföljerna med höga P/B skapats i syfte att generera hög 

avkastning genom ett högt risktagande kan vi därför konstatera att risktagandet inte 

belönats med en högre avkastning än varken OMXSPI eller portföljerna med låga P/B. 

Med detta i åtanke blir det svårt att föredra gruppen med höga P/B framför den med låga 

P/B.  

 

Som tidigare nämnt påvisar Pae, Thornton och Welker (2005) ytterligare en skillnad 

mellan grupperna som potentiellt kan härledas till gruppernas olika risktagande. I denna 

studie studeras skillnader i hur portföljer med låga respektive höga P/B reagerar på 

nyheter. Resultatet av studien är påvisandet av den sorts konservatism som tidigare 

beskrivs av Bodie, Kane och Marcus (2008) – det vill säga beteendet där investerare 

tenderar at vara långsamma med att uppdatera prognoser. Som tidigare nämnt så visar 

Pae, Thornton och Welkers (2005) studie att denna typ av konservatism starkare för 

dålig nyheter än bra – och denna effekt är särskilt starkt för portföljer med låga P/B. 

Med andra ord reagerar portföljer med låga P/B snabbare på dåliga nyheter, samtidigt 

som denna reaktion är starkare än den för höga P/B. Denna snabbare reaktion på dåliga 

nyheter för låga P/B än för höga kan möjligen hänföras till skillnaden i risknivå mellan 

de två grupperna. Detta skulle kunna vara att resultat av portföljer med låga P/B relativa 

riskaversion jämfört portföljer med höga P/B. Med andra ord kan det föreslås att 

skillnaden i reaktionstid för de två grupperna beror på att portföljer med låga P/B har 

lägre tolerans för volatila aktiekurser - vilket skulle kunna vara ett resultat av en lägre 

önskad risknivå för denna grupp.  Tanken är alltså att portföljer med låga P/B skulle 

vara mer benägna att reagera snabbt på nyheter än portföljer med höga P/B på grund av 

en skillnad i risknivå. Portföljer med låga P/B kan då beskrivas följa Markowitz (1952) 

tanke om att maximera portföljens avkastning – givet den valda risknivån. 

 

De flesta bolagen i portfölj ett, låga P/B på Small Cap, har ett P/B under ett vilket gör 

att de kan ses som en säker investering (Bodie, Kane & Marcus, 2008). Då det är 
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mindre troligt att priset kan sjunka mycket lägre än var det redan befinner sig i 

förhållande till det bokförda värdet, bör det öka möjligheterna till en framtida positiv 

avkastning. Utan signifikanta säkerställda resultat går det ej att påpeka att portfölj ett 

som har de lägsta P/B också har den högsta avkastningen (av portföljerna med låga P/B) 

samt att samband skulle finnas. Bodie, Kane och Marcus (2008) hävdar att så är fallet, 

och även om det framstår så i denna undersökning kan inget fastställas utan signifikanta 

resultat. En möjlig negativ aspekt med låga P/B ligger möjligheten för bolagen att bli 

uppköpta (Bodie, Kane & Marcus, 2008). Då denna studie endast innehåller bolag 

noterade i nutid, framstår det som att det finns goda möjligheter till att fortsätta 

verksamheten utan att bli uppköpta även om en låg multipel noteras under flertalet 

tidsperioder. Frågan väcks dock huruvida det har skett uppköp av bolag med låga P/B 

vilka ej syns i denna studie, då dessa bolag inte inkluderats eller på något sätt 

förekommit i någon del av studien – det vill säga att det förekommer en 

överlevnadsbias. Om så vore fallet hade ett annat utfall antagligen framkommit där fler 

bolag med ytterst låga P/B hade förekommit i studien. Hade dessa bolag följt resultaten 

för studien som den ser ut nu, hade avkastningen för portfölj ett eventuellt varit ännu 

högre. Detta ligger även i linje med vad Bodie, Kane och Marcus (2008) hävdar. 

Sammanvägs den totala avkastningen för portföljerna med låga P/B framkommer en 

total avkastning på 207,63% innan riskjustering och 53,17% efter riskjustering gjorts. 

Bodie, Kane och Marcus (2008) argumenterar för fördelarna med höga P/B samt även 

ytterligare förklaringar varför höga P/B presterar bättre än index beror på 

tillväxtpotentialen. Framförallt portfölj fyra, höga P/B på Mid Cap, bör kunna anses ha 

tillväxtpotential då den är högt värderad. Då det förekommer bolag med P/B över ett i 

samtliga portföljer under någon del av tidsperioden, kan det tänkas att alla portföljer har 

mer eller mindre tillväxtpotential. Då de skapade portföljerna i denna studie utgår ifrån 

relativa värden, och Bodie, Kane och Marcus (2008) framhåller fasta gränser var olika 

resultat kan antas betyda olika saker, blir det till viss del problematiskt att överföra 

dessa på ett korrekt sätt. Då alla portföljer under någon tidsperiod innehåller P/B större 

än ett, skulle det ge tillväxtpotential till alla portföljer samtidigt som det skulle 

kombineras med stabilitet för de låga värdena. Avkastningen för alla portföljer med 

höga P/B över hela tidsperioden är 432,06% och den riskjusterade avkastningen för 
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samma period och kategori av bolag är 104,84%. Den skillnaden som finns i den 

uppmätta avkastningen mellan låga och höga P/B som grupper, kan delvis förklaras av 

Bodie, Kane och Marcus (2008) resonemang. Då de låga multiplarna har en lägre total 

avkastning, både innan och efter riskjustering, är skillnaden i procentenheter däremellan 

mindre, än vad den är för portföljerna med höga multiplar. Att skillnaden är mindre för 

bolagen med låga multiplar kan tolkas som att de faktiskt är mer stabila. De håller en 

jämnare nivå, vilket styrker argumenten för att låga P/B är förhållandevis en säker 

investering. Likt detta kan de höga P/B med en större spridning mellan den riskjusterade 

och icke riskjusterade avkastningen anses vara bättre för en tillfälligt högre avkastning. 
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5.3 Seriekorrelation 

En seriekorrelation i denna studie är svår att skåda, då det inte finns en grupp med 

tydliga vinnaraktier och en med tydliga förlorare, som sedan antingen skulle kunna 

skapa en momentum- eller en contrarian-strategi. Likt fallet i Fama (1965) kan inga 

resultat statistiskt säkerställas, dock så kunde han i sin studie se en svag 

seriekorrelation. I fallet för denna studie skulle det kunna tänkas att bolag med låga P/B 

har presterat historiskt sämre, samtidigt som bolag med höga P/B representerar en högre 

positiv avkastning. Då skulle höga P/B köpas vid tron på en momentum-strategi och 

låga vid antydan till en contrarian-strategi. I denna studie ser vi att ingen av dessa två 

strategier verkar förekomma, då förändringarna som sker från år till år är små och ej 

tyder på en trend där den ena gruppen presterar bättre än den andra. Dock kan den höga 

avkastningen för höga P/B förklaras som att det varit en momentum-strategi då dessa 

har presterat väl under tidsperioden. Även Damodaran (2012) menar att bolag med hög 

avkastning på eget kapital, vilket skulle leda till höga multiplar, genererar en högre 

avkastning än de med låga. Vilket går i linje med en momentum-strategi, även om en 

sådan ej kan skådas i studien. Dock är den studerade tidsperioden antagligen för lång för 

att en tydlig seriekorrelation ska kunna skådas, likt Lo och MacKinlay (1988) samt 

Conrad och Kaul (1988) visar i sina kortare studier. Den tidsperiod som studerats i 

denna studie skulle snarare kunna liknas vid en något längre tidsperiod vilket skulle leda 

till att den, likt Damodaran (2012) samt Bodie, Kane och Marcus (2008) hävdar, bör 

visa på en negativseriekorrelation. Det skulle betyda att de framtida vinnarna i denna 

studie är de bolag som har haft låga P/B under perioden, vilket skulle kunna styrka 

beslutet att investera i dessa för en mindre risktagande avkastning.  
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5.4 Konvergerande avkastning? 

Som tidigare nämnt, då hela den studerade tidsperioden granskas kan ingen signifikant 

överavkastning skådas, då inga av de uppmätta resultaten är signifikanta. 

Överavkastningen är olika beroende på vilken del av börsen som studeras. På Small Cap 

är det låga multiplar som är att föredra framför höga. På Mid Cap och även på Large 

Cap är höga multiplar att föredra framför låga då dessa har genererat den högsta totala 

avkastningen. Noterbart är även att låga multiplar på Large Cap har presterat bättre än 

index under perioden. Lakonishok, Shleifer och Vishny (1994) hävdar att över tid så 

konvergerar avkastningen för höga och låga P/B. Om så skulle vara fallet kan det 

ifrågasättas under hur lång tid en sådan tidsperiod bör vara. I denna studie skiljer sig 

avkastningen betydligt mellan höga och låga multiplar trots att den ackumulerade 

avkastningen för hela tidsperioden betraktas. Jämförs låga multiplar med höga för 

respektive del av Stockholmsbörsen så framstår det som att på Small Cap kan inget 

sådant samband skådas, inte heller på Mid Cap. På Large Cap kan eventuellt tendenser 

till en sådan trend skådas. Dock är det svårt att bestämt uttala sig om huruvida det 

endast är en tillfällighet att avkastningen för höga och låga P/B närmar sig varandra i 

slutet av perioden, då gapet mellan dem två är fortsatt väldigt stort. I denna studie finns 

det ytterst svaga om ens några bevis för Lakonishok, Shleifer och Vishnys (1994) 

påstående om konvergerande avkastning över tid. För att kunna uttala sig om en sådan 

konvergens bör eventuellt en längre tidsperiod studeras och signifikanta resultat 

uppmätas.  

 

Om den riskjusterade avkastningen istället studeras, framkommer det, att inte heller där 

framstår det som att en konvergens sker. En eventuell trend kan synas mellan portfölj ett 

och två – vilka båda är portföljer på Small Cap. Men likt den icke riskjusterade 

avkastningen är inga resultat signifikant säkerställda, varför eventuella tendenser kan 

ses som tillfälligheter.  När höga P/B jämförs mot låga så rör sig avkastningen på ett 

liknande vis, varken en tydlig konvergerande eller divergerande effekt kan skådas. Detta 

gäller för både icke riskjusterad avkastning och riskjusterad avkastning. Utan 

signifikanta resultat är det svårt att avgöra vad som är bakomliggande den uteblivna 

parallellen med Lakonishok, Shleifer och Vishnys (1994) påstående. En förklarande 
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infallsvinkel skulle vara att Lakonishok, Shleifer och Vishnys (1994) studie är gjord 

under en annan tidsperiod, där andra konjunktursvängningar spelade roll. Även 

innebörden av att en annan marknad undersöktes kan ha en betydande roll för utgången 

av den studien. En tredje faktor som kan ha betydelse för avsaknaden av en tydlig 

konvergens är marknadsvärdet, och den roll det spelar i denna studie. Troligtvis är det 

en kombination av dessa som gör att studierna ej återspeglar varandra, tillsammans med 

de ej signifikanta resultaten i denna. Dock kan tanken om att låga och höga P/B har 

olika risknivå stödjas av bland annat Bernard, Thomas och Wahlens (1997) studie där 

förekomsten av anomalier bland P/B-värden förklaras av felaktiga riskpremium snarare 

än ineffektivitet på aktiemarknaden. 
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5.5 Marknadsvärdets inverkan 

 Banz (1981), Reinganum (1981) samt Damodaran (2012) hävdar alla att en 

småbolagseffekt existerar. Resultaten i denna studie är dock tvetydiga till en sådan 

effekt. Innan riskjustering genomförs så kan en småbolagseffekt för hela tidsperioden ej 

skådas, då hänsyn till båda portföljerna på respektive del av marknaden tas. Granskas de 

dock som olika portföljer kan en småbolagseffekt skådas i portföljen med låga multiplar 

på Small Cap, som förefaller prestera bättre än portföljerna med låga multiplar på Mid 

och Large Cap. Dock är det svårt att avgöra om den bättre presterande portföljen skulle 

vara en konsekvens av småbolagseffekten, en kombination av småbolagseffekten och 

storleken på P/B eller endast handla om storleken på P/B. Vad som ytterligare bör 

tydliggöras är de icke-signifikanta resultaten för avkastningen i denna studie. Då inga 

resultat är signifikant säkerställda, är det ej möjligt att uttala sig om huruvida den 

uppmätta effekten är tillfällig eller ej. 

 

En viss småbolagseffekt kan skådas i studien (återigen dock ej signifikant) efter att en 

riskjustering har genomförts. Efter riskjusteringen blir det klart att portföljerna på Small 

Cap har en något högre avkastning än portföljerna på Mid Cap. Portföljerna på Large 

Cap har efter riskjustering en väsentligt sämre avkastning än de andra två kategorierna. 

Det kan jämföras med Banz (1981) som hävdar att småbolagseffekten endast är synlig 

hos de allra minsta bolagen, och ej framträdande hos medelstora och stora bolag. Om så 

vore fallet så bör även avkastningen från Mid Cap-portföljen vara betydligt mindre än 

avkastningen för Small Cap-portföljen. Mid och Large Cap-portföljerna bör vara mer 

likvärdiga än vad de ser ut att vara just nu. Om en balans där det endast bör vara Small 

Cap-portföljen som sticker ut med en benämningsvärt högre avkastning än resterande 

kategorier för att småbolagseffekten ska vara mer tydlig, är det relevant att ifrågasätta 

huruvida riskjusteringen är korrekt genomförd. Damodaran (2012) hävdar att 

riskjusteringen kan vara en av källorna till småbolagseffekten, där användningen av 

CAPM och beta kan skapa ett riskjusterat värde som framstår som bättre än vad det 

faktiskt är. Bland annat dessa två komponenter har i studien använts för att beräkna den 

riskjusterade avkastningen, vilket skulle kunna förklara den höga avkastningen för just 

Small Cap. Dock väcks frågan huruvida den riskjusterade avkastningen för framförallt 
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Mid Cap-portföljen, men även Large Cap-portföljen, kan jämföras mot Small Cap-

portföljen om denna skulle påvisa en allt för hög riskjusterad avkastning. En sådan 

felkälla skulle eventuellt minska skillnaderna i avkastningen, om än hur mycket är ej 

möjligt att uttala sig om. Den något högre avkastningen för Small Cap-portföljen kan, 

enligt Damodaran (2012), förklaras av riskjusteringen och på så sätt skulle antagligen 

inte en småbolagseffekt kunna skådas. 

 

Ytterligare ett förklarande argument för den inte så framträdande småbolagseffekten i 

denna studie är den studerade tidsperioden. Timmermann och Granger (2004) menar att 

småbolagseffekten är tidsbegränsad och försvinner över tid. Då vi i denna studie ej kan 

se någon småbolagseffekt kan en orsak, likt Timmermann och Granger (2004) hävdar, 

vara tidsperioden. Om en kortare period studerats hade enligt Timmermann och Granger 

(2004) en småbolagseffekt kunna skådas. 

 

Om avkastningen studeras under kortare tidsintervall om varje enskilt år, kan en 

småbolagseffekt inte heller då identifieras när den studeras för varje enskild portfölj. 

Det är endast under ett år som båda portföljerna noterade på Small Cap presterar bättre 

än resterande portföljer. Vilket betyder att ingen tydlig småbolagseffekt kan identifieras 

när portföljerna studeras årsvis. Om portföljerna delas in i grupper om två och två, en 

grupp för Small Cap, en för Mid Cap och en för Large Cap och studerar en eventuell 

småbolagseffekt, framkommer det att inte heller då kan en sådan skådas. Vad som 

skulle kunna föreligga den uteblivna effekten är betydelsen av P/B. Multipeln kan vara 

en del av orsaken till att ingen småbolagseffekt kan skådas. Hade endast 

marknadsvärdet vart ett kriterium för att studera avkastningen i denna studie hade 

chansen att en småbolagseffekt kunnat åskådas vart större. Då det är just P/B som 

undersöks i denna studie, med marknadsvärdet endast som extra komponent för att 

skåda om det förekommer skillnader mellan storleken på marknadsvärdet och huruvida 

höga eller låga P/B är att föredra, kan det tänkas att P/B förminskar en eventuell 

småbolagseffekt. De bolag vars data presenteras och innefattas i studien är de bolag med 

de högsta och lägsta multiplarna, vilket kan generera en felaktig bild av marknaden som 

helhet. Då det är en investeringsstrategi baserad på höga samt låga P/B som undersöks 
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är dock inte marknaden som helhet önskvärd att studera, vilket i sin tur skulle kunna 

vara en orsak till att småbolagseffekten uteblir i större utsträckning. En möjlig 

anledning skulle alltså vara det snäva urvalet av bolag, vilket skulle påverka utfallet av 

småbolagseffekten. I motsats till detta står dock Horowitz, Loughran och Savin (1996) 

vilka hävdar att småbolagseffekten ofta går att kombinera med andra 

investeringsstrategier. Om så skulle vara fallet kan det ifrågasättas varför 

småbolagseffekten knappt är märkbar, om den istället enligt teorin bör vara betydande. 

En möjlig anledning kan vara valet av variabler som kombineras i studien. 

Småbolagseffekten är eventuellt tydlig i samband med vissa investeringsstrategier, var 

dessa effekter om en lyckosam kombination har framkommit. I andra fall skulle det 

kunna vara möjligt att den inte är synlig, vilket kan vara fallet i denna studie. Dock kan 

en eventuell småbolagseffekt urskiljas när portföljerna slås samman två och två för att 

representera Small, Mid och Large Cap och sedan riskjusteras. Det är inte under någon 

sammanhängande tidsperiod som portföljerna på Small Cap presterar bättre, utan det 

förefaller som att det sker under slumpmässiga år. Det går i linje med att 

småbolagseffekten skulle uppkomma av att riskjusteringen inte blir rättvis, utan visar en 

allt för hög justerad avkastning för småbolag. Då inget år med marknadsvärdemässigt 

indelade portföljer påvisar en småbolagseffekt innan riskjustering, och det efter 

riskjustering förefaller som att det sker en sådan fyra gånger utspritt över elva 

tidsperioder styrker det tanken om att inte lägga allt för stor vikt vid dessa resultat som 

en investeringsstrategi, utan istället se dem som tillfälliga händelser.  

 

En intressant aspekt gällande skillnader på marknadsvärde kan åskådas när 

avkastningen för framförallt höga P/B studeras och jämförs emellan den 

marknadsvärdesmässiga indelningen. Det finns en stor skillnad mellan avkastningen på 

Small Cap och avkastningen på Mid och Large Cap - vilka har en liknande avkastning. 

Innan riskjustering är skillnaden mellan Small Cap och de andra två portföljerna cirka 

200 procentenheter. En möjlig förklaring till detta fenomen skulle vara att 

marknadsvärdet har en betydande roll för delar av studien. Då Mid och Large Cap är 

relativt lika varandra kan det vara så att den marknadsvärdesmässiga indelningen har en 

större betydelse för bolag noterade på Small Cap än för de övriga två. Det stödjs av 
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Damodaran (2012) som förklarar småbolagseffekten bland annat av skillnaden i risk. 

Det betyder att bolag noterade på Small Cap skulle vara felvärderade när det kommer 

till risk vilket skulle kunna förklara varför det är just Small Cap som har en så stor 

skillnad mot de andra två. En annan möjlig förklaring ges av Pae, Thornton och Welker 

(2005) som påvisar att det finns skillnader mellan hur olika bolag tolkar nyheter. De 

menar att bolag med låga P/B tolkar negativa nyheter snabbare och i större utsträckning 

än bolag med höga P/B. Det skulle kunna förklara en del av de skillnader som finns 

mellan låga och höga P/B, dock inte skillnaden som finns mellan de 

marknadsvärdesmässiga storleksindelningarna om inte denna trend skulle vara extra 

tydlig för vissa marknadsvärden. Det kan vara svårt att anta en sådan aspekt där 

marknadsvärdet skulle ha inverkan på informationstolkning, dock så finns det de som 

påstår att informationstolkningen även för småbolag är annorlunda än för större bolag, 

såsom Chan och Chen (1991), vilket skulle kunna tyda på att en sådan effekt existerar. 

Det kan vara svårt att anta en sådan aspekt där marknadsvärdet skulle ha inverkan på 

informationstolkning, dock så finns det de som påstår att informationstolkningen även 

för småbolag är annorlunda än för större bolag, såsom Chan och Chen (1991), vilket 

skulle kunna tyda på att en sådan effekt existerar. Kvarstår gör det faktum att det 

framförallt är höga P/B som har en markant skillnad mellan sig med de olika 

marknadsvärdesmässiga indelningarna. Det bör enligt litteraturen tyda på att de inte 

tolkar och implementerar negativa nyheter snabbt, vilket kan förklara en del av de stora 

skillnaderna mellan låga och höga P/B men inte hela skillnaden mellan höga och höga 

P/B noterade på olika delar av Stockholmsbörsen.  

 

Då mindre bolag i många fall har lättare att öka sin tillväxttakt än stora bolag, kan även 

denna aspekt spela in sin roll i den skillnad som syns i avkastning i denna studie. Höga 

P/B bör generera hög avkastning vilket styrker att det är just de höga som har den 

högsta avkastningen på Mid och Large Cap. Frågetecknen står dock kvar för Small Cap, 

hur det kommer sig att dessa bolag inte följer vad som kan liknas vid en tillväxttrend där 

bolagen med höga P/B avkastar mer. Genom att de båda portföljerna på Small Cap 

presterar relativt jämnt, jämfört med de andra två grupperna i skillnad mellan höga och 

låga P/B inom dem, kan det tro att små bolag överlag har god tillväxt och att multipeln i 
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dessa fall spelar mindre roll. Detta förklarar dock inte varför låga P/B förefaller prestera 

bättre än höga P/B på Small Cap. Det förefaller som att tillväxttakten följer mönstret 

vad gäller höga P/B gynnas av en hög tillväxttakt och på så sätt genererar en hög 

avkastning på Mid och Large Cap. Men på Small Cap förefaller det som att 

tillväxttakten återspeglas i såväl höga som låga P/B, då mindre bolag har lättare att 

uppnå en högre tillväxttakt. Sammanfattningsvis kan det antas att en kombination av 

missjusterad risk, olika tolkningar och bearbetningstider av nyheter samt tillväxttaktens 

betydelse på de olika marknadsvärdesmässiga indelningarna delvis kan förklara den 

stora skillnaden i avkastning för samma typ av multipel noterad på olika delar av 

Stockholmsbörsen. 

 

När portföljerna för de olika marknadsindelningarna av börsen studeras kan det även 

konstateras att portföljerna noterade på Small Cap omsätter ett större antal bolag än de 

noterade på Mid och Large Cap. Mid Cap-portföljerna kommer inte allt för långt efter 

Small Cap-portföljerna samtidigt som Large Cap-portföljerna har ett tydligt lägre antal 

än de andra. Det är framförallt bolag som dyker upp under enskilda år och sedan 

försvinner igenom som är den stora skillnaden. I Mid Cap-portföljerna, men framförallt 

i Large Cap-portföljerna, är det ofta så att de bolag som dyker upp på listorna stannar en 

längre period än bara ett år, vilket gör att de inte bör ses som extrema händelser utan 

som att de faktiskt behåller en viss kontinuerlighet. De bolag som endast dyker upp ett 

år kan i större utsträckning bero på extremvärden som inträffar av en specifik händelse. 

Detta går i linje med vad Bodie, Kane och Marcus (2008) hävdar, om att småbolag är 

svårare att värdera då det finns mindre tillgänglig information av dessa. Avstickande 

P/B kan möjligen hänvisas till informationstillgängligheten, vilket skulle förklara de 

många utbytbara bolagen i portföljerna på Small Cap. Framför allt i portföljerna 

noterade på Large Cap kan det konstateras att den stabilitet som Damodaran (2012) 

hävdar finns i P/B existerar, då det kan skådas på Stockholmsbörsen under den 

studerade tidsperioden. 
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5.6 Ett informationsgap? 

Det finns skäl att återigen påpeka avsaknaden av statistiskt säkerställda skillnader 

mellan portföljerna. En för studien viktig orsak inför valet av marknadsindelning som 

urvalskriterium var förekomsten av småbolagseffekten. Som tidigare sagt uteblev 

småbolagseffekten. Kent och Sheridan (1999) föreslår att fenomenet småbolagseffekten 

beror på att den tillgängliga informationen för småbolag är mer tvetydig och säker än 

för mogna bolag. Bodie, Kane och Marcus (2008) menar även att mängden information 

för småbolag är mindre än för övriga bolag. Vis-à-vis frånvaron av en uppmätt 

småbolagseffekt kan det finnas skäl att ifrågasätta de ovannämnda premisserna och 

förklaringarna till småbolagseffekten; det vill säga, givet att det inte förekom en 

småbolagseffekt inställer sig frågan huruvida det verkligen existerar en 

informationsasymmetri, ett informationsgap, mellan aktörer på Small Cap. Dessutom 

inställer sig även frågan om detta förhållande mellan aktörer på Small Cap skiljer sig 

väsentligt från dess motsvarigheter på Mid och Large Cap.  

 

Denna studie behandlar varken mängden tillgänglig information eller förhållandet 

mellan aktörer på aktiemarknaden, men trots detta inställer sig följande fråga: kan 

informationen på Small Cap karaktäriseras som mer tvetydig och/och eller mindre i 

mängd än dess motsvarighet på Mid och Large Cap? Om ja, inställer sig frågan varför 

detta inte visade sig i studien - exempelvis genom att Small Cap-portföljerna hade högst 

ackumulerad avkastning. Timmermann och Granger (2004) föreslår att detta beror på en 

tidsbegränsning på småbolagseffekten, det vill säga att småbolagseffekten försvinner 

när felprissättningar i aktier blivit känd för allmänheten. Detta svar är dock inte helt 

tillfredsställande. I studien användes 93 Small Cap-bolag som urval till portföljerna. 

Enligt Timmermann och Granger (2004) har det alltså för dessa 93 aktier mellan 2006 

och 2016 års räkenskapsår antingen 1) aldrig förekommit några felprisfelsättningar, 

eller 2) så har det förekommit felprissättningar, men vars effekt inte påverkat utfallet i 

studien. Med andra ord kan det anses vanskligt att argumentera för användningen av 

börslistor, i detta fall baserat på marknadsvärden, som kriterium för urval vid köp av 

aktier. Förutsatt att detta kriterium används, varför skulle investerare välja aktier från 
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Small Cap för att försöka uppnå en småbolagseffekt om det mellan 2006 och 2016 

antingen förekommit ingen eller en ej mätbar sådan effekt?  

 

Naturligtvis kan det vara så att det har förkommit en småbolagseffekt på Small Cap för 

bolag som inte valts ut till de studerade portföljerna, men sett till studiens utformning 

kan denna sannolikhet anses vara låg. Studiens mätperiod är 11 år, och varje år väljs 10 

aktier ut för de två (2) portföljerna för Small Cap. Det görs alltså 220 ((11*10)*2) byten 

av aktier för portföljerna på Small Cap på ett urval av 93 aktier. Varje aktie kan alltså 

slumpmässigt förväntas förekomma vid minst två tillfällen i någon utav de två 

portföljerna på Small Cap. I studiens utfall användes 63 olika aktier (av 93 möjliga) 

efter urval minst en, och i genomsnitt tre gånger. Motsvarande värden för Mid Cap-

portföljerna är 57 av 98 aktier, och 50 av 72 aktier för Large Cap-portföljerna. 

Sammanfattningsvis kan sannolikheten att portföljerna undvikit bolag vilka hade 

uppmätt en småbolags- eller annan storleksrelaterad effekt anses vara förhållandevis låg 

– vilket torde tala emot att använda börslistor som urvalskriterium.  

 

Det finns även skäl att åskådliggöra spridningen i avkastning mellan portföljerna på 

samma börslista. Om bolag på en och samma börslista hade haft så hög grad av liknande 

karakteristiska att börslistor allena vore adekvat urvalskriterium, hade vi kunnat 

förvänta oss att spridningen i avkastning mellan portföljer på samma börslista vore 

förhållandevis låg. Dock tycks så inte vara fallet. Vi kan konstatera att de två 

portföljerna på Small Cap har en kumulativ avkastning på 100,13% respektive 15,29%. 

Motsvarande siffor för Mid Cap är 27,39% och 216,06%, samtidigt som värdena för 

Large Cap är 80,11% samt 200,71%. Det förefaller alltså som om Mid Cap-portföljen 

med 216,06% kumulativ avkastning potentiellt har karakteristiska som överensstämmer 

bättre med Large Cap-portföljen med 200,71% avkastning än med den andra portföljen 

som också är på Mid Cap. Vi föreslår att därför att likheten i avkastning mellan ovan 

nämnda portföljer bättre förklaras av en annan faktor än den av marknadsvärdemässiga 

indelningen av börslistor – det vill säga P/B.  
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Men om en småbolagseffekt antingen inte förekommit eller varit så svag att den inte 

resulterat i en högre avkastning än de mellanstora och stora bolagen, samtidigt som vi 

föreslår att det inte förkommit något informationsgap mellan börslistorna – vad skulle 

kunna förklara differensen mellan portföljerna på Small Cap? Givet att låga P/B anses 

ha lägre risk, och att höga P/B anses reflektera hög tillväxttakt hade man kanske kunnat 

tro att portfölj två med höga P/B på Small Cap skulle generera högre avkastning än 

portfölj ett med låga P/B på samma börslista – dock är ej så fallet. Detta hade kunnat 

beror på att portföljerna har snarlika P/B, men så tycks det ej vara. Portföljen med låga 

P/B har under mätperioden P/B som fluktuerar mellan 0,37 och 0,97 samtidigt som 

portföljen med höga P/B aldrig har ett P/B som understiger 4. Kan skillnaden i 

avkastningen mellan portföljerna på samma börslista förklaras med ett informationsgap? 

Det skulle med andra ord kunna förekomma ett informationsgap inte mellan 

börslistorna, utan istället mellan bolagen med låga och höga P/B på Small Cap. Skulle 

det kunna vara så att bolag med höga P/B på Small Cap har varit noterade längre än 

bolag med låga P/B? Förutsatt att så är fallet hade skillnaden i P/B för bolag på Small 

Cap möjligtvis varit ett resultat av att bolagen med högre P/B är bolag som genom 

tidigare tillväxttakt, återinvesteringsgrad och avkastning på eget kapital sett sina P/B-

värden öka.  Av samma anledningar, eller snarare avsaknaden av dessa, hade 

anledningen till de låga P/B-värdena alltså varit att dessa bolag är förhållandevis nyligen 

börsnoterade vilka inte har betydande historik och/eller gått med vinst (Damodaran, 

2012). Det vill säga, med anledning av avsaknaden av information förekommer det stora 

prisfelsättningar och felaktigt antagna riskpremier vilka leder till att låga P/B går bättre 

än förväntat och därmed får en mycket hög avkastning. Om så vore fallet hade vi kunnat 

förvänta oss att bolag med låga P/B hade byts ut oftare från portföljerna, eller bara 

förekommer under ett år; det vill säga att på grund av prisfelsättningar och felaktiga 

riskpremier så ger bolagen en högre avkastning än förväntat under ett givet år – varefter 

prisfelsättningarna upphör och bolagen ifråga inte längre uppnår samma extraordinära 

avkastning då marknadens förväntningar kalibreras rätt, och nästa räkenskapsår ersätts i 

portföljen dessa nu rätt kalibrerade bolag med nya bolag med bristande historik. Ett 

annat tecken på att så vore fallet är om bolag förekommer i portföljen med låga P/B, 

varefter bolaget nästföljande år påträffas i portföljen med höga P/B. Samtliga 
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ovannämnda tendenser existerar för portföljerna på Small Cap. Det går alltså att 

argumentera för att det förekommit en viss småbolagseffekt för bolagen med låga P/B 

till följd av en differens i tillgänglig information mellan bolag med låga och höga P/B 

på Small Cap; eller med andra ord, ett informationsgap.  
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5.7 Investerares handelsfrekvens  

Förutsatt att portföljer med låga P/B reagerar snabbare på nyheter som i Pae, Thornton 

och Welkers (2005) studie till följd av en lägre risknivå, inställer sig frågan hur detta 

påverkar den relativa handelsfrekvensen jämfört med portföljer med höga P/B. Orsaken 

till denna fråga kan ses i ljuset av Barber och Odeans (2001) studie där en högre 

handelsfrekvens ledde till en lägre avkastning, bland annat på grund av högre 

transaktionskostnader. Detta kan även relateras till Ross, Westerfield och Jordans 

(2013) tanke om att investeringsstrategier som innebär omfattande analys- och 

värderingsarbete kommer att ha lägre avkastning än strategier som inte kräver det. Det 

finns alltså orsak att ha dessa faktorer i åtanke vid utvärdering av den genomförda 

investeringsstrategin. 

 

Om det kan anses osannolikt att grupper med så särskilda karakteristika som låga och 

höga P/B skulle ha samma eller liknande handelsfrekvens, kan man tänka sig två 

möjliga scenarion för vilken av grupperna som har högst handelsfrekvens: Antingen så 

medför en lägre risktolerans en högre handelsfrekvens för portföljer med låga P/B, 

samtidigt som portföljer med höga P/B är mer benägna att ta en högre risk – vilket då 

skulle visa sig i en lägre handelsfrekvens. Det andra scenariot är det motsatta, där en 

högre riskaversion leder till en mer passivt förvaltad portfölj då låga P/B leder till en 

lägre handelsfrekvens än höga P/B. Förutom handelsfrekvensens inverkan på 

transaktionskostnader, skatter och lönsamhet bör även handelsfrekvensens natur i 

portföljer med låga och höga P/B utrönas. Orsaken kan hänföras till den potentiella 

genomförbarheten i investeringsstrategier baserade på låga och höga P/B. Om en 

portfölj med låga P/B skapas i syfte att vara just en portfölj med låg risk har det 

betydelse för investeraren hur aktiv alternativt passiv denne behöver vara i 

förvaltningen av portföljen. Om portföljen med låga P/B har liknande risknivå mätt i 

beta och exempelvis SHP och/eller TRN i jämförelse med ett valt aktieindex blir det 

svårt att argumentera varför investeraren bör investera i portföljer med låga P/B istället 

för en indexfond – särskilt om portföljen med låga P/B kräver en handelsfrekvens vilken 

medför väsentligt mer engagemang från investeraren än om samma person istället hade 

valt en bred indexfond. Utfallet av portföljerna i studien visar att gruppen portföljerna 
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med låga P/B har de minsta uppmätta skillnaderna i avkastning mellan före och efter 

riskjustering av avkastningen, samtidigt som dessa har de betavärden som bäst 

överensstämmer med OMXSPI. Nivån på dessa portföljers SHP och TRN tenderar att 

vara kring 0, vilket kan tolkas som att skillnaden i risknivå mellan portföljerna i fråga 

samt OMXSPI är låg. Med ett sådant utfall blir det som sagt svårt att argumentera för en 

portfölj med låga P/B – även om handelsfrekvensen i detta fall var på förhand bestämd; 

det vill säga, varje år ombalanseras portföljerna efter urvalskriteriet P/B på respektive 

börslista. Vad som i detta fall hade kunnat tala för att investera i portföljer med låga P/B 

istället för i en indexfond är om portföljerna hade haft en högre avkastning.  Dessvärre 

är så inte fallet. Som tidigare nämnt uppmäts inga statistiskt säkerställda skillnader vid 

jämförelse av avkastning mätt i månadsdata mellan portföljerna eller OMXSPI. Som 

bäst kan alltså hävdas att portföljerna med låga P/B inte har en lägre avkastning än 

OMXSPI. För att ge ett mer definitivt svar om portföljer med låga P/B skall föredras 

framför breda indexfonder krävs att handelsfrekvensen och därigenom kravet på 

engagemang från investeraren är känd.  
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5.8 Utvärdering investeringsstrategi 

Avsaknaden av säkerställd överavkastning till trots, är denna investeringsstrategi att 

föredra? Ska man köpa aktier baserat på P/B? Inledningsvis kan konstateras att nivån 

för månadsvis avkastning mellan portföljerna och OMXSPI är likartad såtillvida att 

samtliga bolag oavsett portfölj förefaller utvecklas över tid oftast med snarlik 

procentuell avkastning. Detta till trots framkommer att fyra av sex portföljer baserade 

på P/B har högre ackumulerad avkastning än jämförelseindex - vilket är högre än 

slumpen enligt vilken hälften av portföljerna, det vill säga tre, skulle ha högre 

avkastning än marknaden samtidigt som den andra hälften skall visa lägre avkastning 

(Damodaran, 2012). Intressant nog verkar det alltså som att anledningen till att vissa 

portföljer når högre ackumulerad avkastning inte är en högre konstant procentuell 

avkastning över tid, utan att detta i stället beror på tillfälliga, enstaka mätpunkter vilka 

driver upp nivån på avkastningen. Kanske vore det i så fall lämpligt att bedöma 

investeringsstrategier efter hur ofta och länge de uppvisar en positivt medförande 

avvikelse från det valda jämförelseindexet? På vis kan bedömare delvis frångå 

Magnitud-problematiken kring hur stor del av resultatet som beror på skicklighet och 

hur mycket som beror på tur. Det vill säga, om en portfölj uppvisar utmärkt avkastning 

kanske det bara är en reflektion av att börsen som helhet ger god avkastning för 

tillfället. Med andra ord bör förutom jämförelse av avkastningsnivå även frekvensen och 

längden av eventuella avvikelser tas i hänsyn vid bedömning av investeringsstrategier. 

Vis-à-vis de positiva avvikelser i studien som framkommer i frekvensen av positiva, 

uppmätta månadsvisa mätpunkter i avkastning för portföljerna som är högre än 

motsvarande värden för jämförelseindex är det möjligt att argumentera att detta kan tyda 

på att P/B-strategin är fördelaktig. Förutom att avkastningen strategin kan anses avvika 

positivt från jämförelseindex, går det även att framhäva den låga risknivån mätt i SHP 

och TRN. Detta kan tyda på att strategin har vissa kvalitativa egenskaper, varför det kan 

anses försvarligt att köpa aktier baserat på P/B.  
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5.9 En situationsbetingad strategi? 

Tidigare argumenterar vi för att det kan anses vara försvarligt att köpa aktier baserat på 

P/B. Men är lämpligheten i att välja denna strategi situationsbetingad, det vill säga är 

det alltid lämpligt att välja denna strategi? Kan det dessutom vara så att preferensen 

mellan låga och höga P/B inte bör vara konstant över tid utan att även valet mellan låga 

och höga P/B är till viss del situationsbetingad? Kanske kan dessa frågor delvis besvaras 

genom att studera konjunkturläget för mätperioden, och på så vis utröna om 

lämpligheten i investeringsstrategin beror på konjunkturläget – och i så fall, när kan 

strategin vara intressant? 

 

Konjunkturinstitutet är en svensk statlig myndighet under Finansdepartementet som 

arbetar med att skapa underlag för ekonomiska beslut (Konjunkturinstitutet, u.å. a).  

 

 
Figur 9: Konjunkturbarometerns utveckling 2006 - 2016 

Bland annat undersöker Konjunkturinstitutet stämningsläget, det vill säga 

konjunkturläget, i svensk ekonomi i en så kallad konjunkturbarometer – vilken visas 

ovan i Figur 9. Konjunkturbarometern mäter så kallade konfidensindikatorer för företag 

och hushåll. Figuren visar konjunkturlägets utveckling mellan 2006 – 2016. Samtliga 

värden i figuren är standardiserade med medelvärdet 100; det vill säga, utvecklingen i 

figuren bör ses i ljuset av avvikelser från utgångsvärdet 100 (Konjunkturinstitutet, u.å. 
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b). Om konjunkturläget påverkar lämpligheten i strategin samt valet mellan låga och 

höga P/B så hade vi kunnat förvänta oss att portföljernas avkastning utvecklas olika 

beroende på om konjunkturbarometerns utveckling är i upp- eller nedgång; vilket delvis 

verkar vara fallet. Sett till portföljernas avkastning i relation till dels jämförelseindex 

samt konjunkturbarometerns utveckling verkar det som att investeringsstrategin 

förefaller gångbar både i låg- och högkonjunktur, men att valet mellan låga och höga 

P/B ändå till viss del är situationsbetingat då valet mellan dessa två troligen påverkas av 

konjunkturläget.  

 

Vi kan exempelvis notera att portföljerna med låga P/B utvecklas som bäst relativt 

jämförelseindex och övriga portföljerna med höga P/B vid den kraftiga nedgången i 

konjunkturbarometern 2007 – 2009. Mest lämpligt att välja bolag med låga P/B verkar 

därför vara i svag konjunktur – och då bör bolag med antingen väldigt låga eller höga 

marknadsvärden väljas; det vill säga inte bolag vars marknadsvärde kan beskrivas som 

mellan väldigt lågt eller högt. Detta kan ses i ljuset av Pae, Thornton och Welkers 

(2005) studie där de visade att bolag med låga P/B skulle kunna anses vara mest 

riskaverta då dessa reagerar snabbast på negativa nyheter. Med andra ord går det att 

argumentera för att välja bolag med låga P/B under svag konjunktur då dessa förefaller 

ha en lägre risknivå än bolag med höga P/B. 

 

Samtidigt verkar det vara mest lämpligt att välja höga P/B under perioder med kraftig 

uppgång i konjunkturer samt under högkonjunkturer – vilket sannolikt beror på 

tillväxttaktens påverkan på P/B (Damodaran, 2012). Vid val av bolag med höga P/B 

förefaller det dessutom som om bolag med högre marknadsvärden bör premieras då 

dessa genererar de i studien högsta avkastningen; portföljen med höga P/B på Small 

Cap generar varken högre avkastning än jämförelseindex och är samtidigt den portföljen 

med lägst avkastning i studien. 

 

Strategin att välja bolag baserat på P/B kan därför sammanfattningsvis anses vara delvis 

situationsbetingad då den å ena sidan visat sig generera en högre avkastning än 

jämförelseindex till synes oberoende av konjunkturläget. Å andra sidan verkar strategin 
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vara situationsbetingad i den utsträckningen att valet mellan låga och höga P/B tycks 

påverkas av konjunkturläget. 
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5.10 Jämförelse av utfall 

Vi finner som tidigare nämnt lågt stöd för att det skulle förekomma en skillnad i 

avkastning till följd av portföljernas indelning efter P/B i kombination med den 

marknadsvärdemässiga indelningen. Dessa resultat kan därför troligen till viss del 

tillskrivas en kombination av slumpmässighet, överlevnadsbias och tillfälliga 

extremvärden – varför vi kan ej påvisa en överavkastning varken före eller efter 

riskjustering. Sannolikt har även studiens förhållandevis långa mätperiod haft inverkan 

på resultatet. En annan viktig faktor som troligen påverkat utfallet är den 

marknadsvärdemässiga indelningen av börslistor som görs. Dessa faktorer till trots kan 

vissa likheter och skillnader med tidigare studier observeras. 

 

Som tidigare nämnt undersöker Fama och French (1995) i likhet med denna studie 

marknadsvärdet på bolag i kombination med P/B – dock med annorlunda 

marknadsvärdemässig indelning av bolag. Fama och French (1995) undersöker om det 

finns skillnader mellan bolag med höga och låga marknadsvärden och höga och låga 

multiplar. I studien framkommer det att skillnader finns, och att dessa bland annat syns i 

avkastningen där höga P/B ger högre avkastning än låga P/B. Även Olsson och 

Svensson (2015) undersökte skillnader i avkastning mellan låga och höga P/B genom 

regressionsanalys av P/B med räntabilitet på eget kapital som förklaringsvariabel, och 

fann att höga P/B genererar högst avkastning av de två.  Dessa resultat överensstämmer 

med väl med denna studie där höga P/B ger högre avkastning än låga P/B samtidigt som 

bolagens marknadsvärde troligen påverkar resultatet, trots avsaknaden av statistiskt 

signifikans. Som tidigare nämnt föreslår vi att påverkan från marknadsvärden kan 

hänföras till skillnader i risk, tillväxttakt, i reaktion på nyheter, och tillgången på 

information och skillnad. Vi vet dock inte i vilken utsträckning ovannämnda faktorer 

påverkat marknadsvärdet. Med andra ord verkar våra resultat ha likheter med Olsson 

och Svensson (2015) samt Fama och French (1995) i avseendet att höga P/B genererar 

högst avkastning.  

 

Dock är det viktigt att påpeka att i valet mellan två alternativ är högre avkastning inte 

alltid att föredra. Som tidigare nämnt anser Chan (1998) att anledningen att de Bondt 
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och Thalers (1985) strategi ger högre avkastning är att risknivån i de valda bolagen är 

högre. Därigenom menar Chan (1998) att de Bondt och Thalers (1985)  högre 

avkastningen kraftigt reduceras när hänsyn tas till riskjusterad avkastning. På liknande 

vis framkommer inga uppmätta skillnader i avkastning mellan portföljer i Fama och 

Frenchs (1992) studie när hänsyn till riskjustering tas. Detta resonemang kan ses vis-à-

vis diskussionen om låga och höga P/B, där vi i likhet med Chan (1998) ser att hög 

avkastning från höga P/B kraftigt reduceras vid riskjustering, samtidigt som 

avkastningen från låga P/B inte påverkas lika kraftigt av riskjusteringen. Vid jämförelse 

med Fama och French (1992) ser vi inga statistiska skillnader i avkastning mellan låga 

och höga P/B redan innan riskjustering. Med andra ord förefaller den högre 

avkastningen från höga P/B vara ett resultat av ett högre risktagande, varför höga P/B 

kan anses inte alltid vara att föredra framför låga P/B. Detta resonemang påminner om 

Ekdahl och Olssons (2010) studie på Stockholmsbörsen som visar att stabila bolag med 

låga P/B skulle vara att föredra. 
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6. Slutsats 

6.1 Resultat 

Vi kan konstatera att fyra av sex portföljer har en högre ackumulerad avkastning än 

jämförelseindex vid mätperiodens slut, men ingen signifikant överavkastning har 

förekommit; inte heller efter riskjustering. 

 

Vi finner därmed inte heller stark evidens för skillnad i avkastning mellan portföljer 

med låga och höga P/B, även om två av de tre portföljerna med högst ackumulerad 

avkastning är portföljer med höga P/B. Givet avsaknaden av skillnader i avkastning, 

föreslår vi att om båda grupperna ger liknande avkastning bör den med lägst risk väljas: 

låga P/B. 

 

På liknande vis finner vi svaga bevis för skillnad i avkastning mellan börslistorna Small, 

Mid och Large Cap, vilket kan exemplifieras att av de tre portföljerna med högst 

ackumulerad avkastning kommer dessa från en börslista vardera. Men med hänsyn taget 

till de stora skillnaderna i avkastning före och efter riskjustering på Large Cap, samt 

risken för felsättningar i riskpremium för Small Cap så föredrar vi Mid Cap.  
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6.2 Vidare forskning 

Framtida studier inom ämnet kan förslagsvis fortsatt behandla P/B och även i 

kombination med marknadsvärdet. En möjlig infallsvinkel vore att studera 

handelsfrekvensens betydelse för investeringsstrategier baserade på P/B genom att sätta 

intervall för avkastningskrav och risknivå, var bolag enbart byts ut om nyckeltalen 

förändras utanför dessa gränsvärden. Genom att endast byta ut bolag när de hamnar 

utanför det applicerade spannet ökas möjligheten att studera handelsfrekvensen. Denna 

typ av studie kan vara av intresse för att se vilken betydelse handelsfrekvensen har för 

en investeringsstrategi baserad på P/B. Då handelsfrekvensen studeras bör även 

kurtageavgifter samt skatter inkluderas, vilket sannolikt skulle påverka resultatet. Dessa 

två aspekter bortses ofta från i studier, vilket kan vara ytterligare en anledning till att 

undersöka dem. Dessutom hade denna typ studie kunnat ge inblick i den tidigare 

nämnda graden av krav på engagemang hos investerare. 
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Bilagor 
 

Portfölj #1 med låga multiplar från Small Cap. 2006-04-01 till 2006-03-31. 

Aktie VRGB CCOR B 
VSSAB 
B 

XANO 
B 

ELOSS 
B MELK DURC B RROS BRG B WISE Portfölj 

P/B 0,78 1,61 1,36 1,28 1,25 1,14 -0,01 0,01 0,79 0,10 0,97 

Avkastning -1,03% -0,36% 5,07% 3,78% -0,39% 1,21% -1,32% -2,03% 10,35% 0,09% 15,37% 

Beta 1,07 1,06 1,18 1,21 1,05 0,92 1,03 0,99 1,06 0,99 1,05 

 

Portfölj #1 med låga multiplar från Small Cap. 2007-04-01 till 2007-03-31. 

Aktie 
MEAB 
B 

PROF 
B 

VSSAB 
B NOMI BORG 

SWOL 
B WISE PACT 

CRAD 
B 

CONS 
B Portfölj 

P/B 1,02 0,99 0,9 0,82 0,79 0,77 0,73 0,66 0,64 0,4 0,78 

Avkastning -3,60% -0,87% -2,32% 1,59% -4,42% -0,40% -4,90% -0,06% 1,16% 0,55% -13,26% 

Beta 1,30 1,10 1,10 0,74 1,34 1,02 1,04 1,00 1,03 1,09 1,06 
 

 

Portfölj #1 med låga multiplar från Small Cap. 2008-04-01 till 2008-03-31. 

Aktie ACTI 
VSSAB 
B BELE SWOL B MELK BORG WISE KNOW 

CONS 
B 

CRAD 
B Portfölj 

P/B 0,48 0,47 0,46 0,43 0,43 0,36 0,28 0,49 0,23 0,21 0,43 

Avkastning -0,24% -4,68% -3,75% -5,89% 0,08% 0,08% 0,08% 0,08% -9,99% 0,08% -24,14% 

Beta 1,05 1,11 1,19 1,08 1,44 1,09 1,01 1,35 1,13 1,04 1,10 
 

 

 Portfölj #1 med låga multiplar från Small Cap. 2009-04-01 till 2009-03-31. 

Aktie 
CRAD 
B KNOW MELK 

MSC 
B NOMI 

MEAB 
B 

SWOL 
B PACT 

VSSAB 
B BORG Portfölj 

P/B 0,860 0,750 0,730 0,700 0,660 0,660 0,650 0,910 0,480 0,450 0,680 

Avkastning 7,88% 7,79% 8,38% 1,63% 8,67% 5,18% 16,09% 8,95% 0,94% 6,85% 72,35% 

Beta 1,091 1,416 1,650 1,002 1,018 1,105 1,144 1,542 0,993 1,133 1,119 



   
 

 

Portfölj #1 med låga multiplar från Small Cap. 2010-04-01 till 2010-03-31. 

Aktie PREC CONS B 
UFLX 
B BEGR NOMI MQ BRG B SINT FPIP 

MSON 
B NOMI Portfölj 

P/B 0,79 0,78 0,78 0,71 0,68 0,66 0,61 0,57 0,54 0,47 0,45 0,66 

Avkastning -4,34% -1,29% 9,80% -2,06% 11,58% -10,00% -2,46% -1,80% -3,23% -0,93% 11,58% 6,87% 

Beta 1,00 1,03 1,33 0,60 3,95 0,97 0,98 1,03 0,97 0,95 3,95 1,00 
 

 

 Portfölj #1 med låga multiplar från Small Cap. 2011-04-01 till 2011-03-31. 

Aktie 
MSC 
B 

ELOSS 
B 

REJL 
B KNOW CTTS RROS BTS B BORG WISE 

CONS 
B Portfölj 

P/B 0,52 0,48 0,46 0,46 0,42 0,42 0,38 0,35 0,35 0,32 0,42 

Avkastning 1,63% -2,81% 0,07% -2,25% 0,11% -4,26% -2,40% -1,60% 6,82% -2,46% -7,16% 

Beta 1,00 1,21 1,18 1,49 1,09 1,02 1,25 1,17 1,06 1,05 1,13 
 

 

Portfölj #1 med låga multiplar från Small Cap. 2012-04-01 till 2012-03-31. 

Aktie BORG 
POOL 
B DEDIC CTTS BTS B 

CONS 
B ENRO NGSG KDEV RROS Portfölj 

P/B 0,36 0,35 0,35 0,32 0,31 0,31 0,28 0,28 0,26 0,25 0,31 

Avkastning 0,88% -1,17% 0,66% 0,00% 2,26% 2,06% 0,59% 3,51% 4,08% -1,30% 11,57% 

Beta 1,07 0,97 1,00 1,01 1,26 1,07 1,03 1,24 1,09 1,00 1,05 
 

Portfölj #1 med låga multiplar från Small Cap. 2013-04-01 till 2013-03-31. 

Aktie 
SWOL 
B BORG KDEV WISE 

CONS 
B MELK ARP ENRO RROS NGSG Portfölj 

P/B 0,52 0,43 0,41 0,4 0,37 0,37 0,37 0,25 0,25 0,25 0,37 

Avkastning 1,00% -2,53% -0,90% -2,57% 3,88% 3,06% -5,86% 27,06% 0,46% 8,12% 31,71% 

Beta 1,03 0,96 1,01 0,95 1,10 1,30 0,94 1,31 1,00 1,89 1,02 
 

 

Portfölj #1 med låga multiplar från Small Cap. 2014-04-01 till 2014-03-31. 

Aktie ARP 
SWOL 
B 

EOLU 
B 

CRAD 
B BORG KDEV RROS ENRO NGSG MELK Portfölj 

P/B 0,55 0,52 0,48 0,47 0,39 0,38 0,35 0,3 0,3 0,22 0,385 

Avkastning 6,80% -2,04% -0,24% -0,44% 3,17% -5,40% 22,14% -9,24% 2,35% 4,02% 21,13% 

Beta 1,03 0,95 1,01 1,00 1,07 0,91 1,03 0,86 1,25 1,58 1,02 
 

  



   
 

 

Portfölj #1 med låga multiplar från Small Cap. 2015-04-01 till 2015-03-31. 

Aktie CRAD B ENRO NGSG EOLU B ARP BORG MQH RROS BTS B KDEV Portfölj 

P/B 0,75 0,72 0,72 0,59 0,58 0,5 0,49 0,44 0,39 0,38 0,54 

Avkastning -4,97% -5,27% 0,59% -3,15% 0,66% -0,63% 0,50% -0,47% -0,10% -3,10% -15,94% 

Beta 1,08 1,01 1,07 1,12 1,00 1,03 1,00 1,01 0,97 1,04 1,02 

 

 

Portfölj #1 med låga multiplar från Small Cap. 2016-04-01 till 2016-03-31. 

Aktie 
SWOL 
B RROS NVP MQH EOLU B ENRO NGSG KDEV BORG BTS B Portfölj 

P/B 0,82 0,73 0,73 0,7 0,65 0,58 0,58 0,35 0,32 0,31 0,615 

Avkastning 7,73% 2,37% -2,93% -1,65% -0,42% -5,49% 2,29% -2,14% 1,45% 0,40% 1,62% 

Beta 1,10 1,02 0,99 0,98 1,02 1,00 1,21 0,98 1,04 1,16 1,02 

 

 

Portfölj #2 med höga multiplar från Small Cap. 2006-04-01 till 2006-03-31. 

Aktie SINT MSAB B TRAD BORG FPIP 
SVED 
B SWOL B BEGR BELE BTS B Portfölj 

P/B 18,98 17,67 16,42 9,41 6,17 5,98 5,96 5,31 5,02 4,96 6,08 

Avkastning -2,45% -4,99% 0,74% 42,73% 10,32% 1,41% -10,00% -10,00% 1,02% 2,36% 31,14% 

Beta 0,88 1,11 1,79 1,56 1,08 1,17 1,07 -3,25 1,11 1,12 1,11 
 

 

Portfölj #2 med höga multiplar från Small Cap. 2007-04-01 till 2007-03-31. 

Aktie CEVI MQH MSAB B DURC B REJL B SINT BEF SDB ODD EWRK 
SVED 
B Portfölj 

P/B 5,5 17,35 5,37 10,94 8,79 4,84 8,02 7,07 6,22 5,53 6,65 

Avkastning -2,81% -3,51% -2,13% -1,94% -1,48% 7,64% -10,00% -10,00% -5,28% -2,69% -32,20% 

Beta 1,06 1,05 1,04 1,08 1,09 0,87 0,54 0,55 1,24 1,21 1,06 

 

 

Portfölj #2 med höga multiplar från Small Cap. 2008-04-01 till 2008-03-31. 

Aktie 
NTEK 
B 

DURC 
B SINT PREV B GHP SVED B ORTI DGCO STWK ATEL A Portfölj 

P/B 13,87 3,61 3,56 7,17 7,17 5,72 5,29 4,69 4,47 4,06 4,99 

Avkastning -3,68% -5,99% -7,66% -0,20% -10,00% -3,48% -4,14% -10,00% -4,28% -3,69% -53,11% 

Beta 1,05 1,11 1,74 1,04 1,01 1,17 1,03 1,04 1,00 1,03 1,04 

 

 

Portfölj #2 med höga multiplar från Small Cap. 2009-04-01 till 2009-03-31. 

Aktie 
NTEK 
B 

BRG 
B 

PREV 
B GHP 

LAMM 
B 

SVED 
B ORTI CEVI STWK 

MSON 
B Portfölj 

P/B 18,64 5,44 16,35 16,35 6,86 6,52 6,48 6,24 5,91 5,54 6,50 

Avkastning -1,55% 3,59% -1,40% -1,27% 3,29% 8,68% 0,50% 10,34% -5,71% -0,07% 16,39% 

Beta 0,99 1,01 0,99 1,00 1,03 1,05 1,00 1,01 1,00 1,00 1,00 
 



   
 

 

 

 

Portfölj #2 med höga multiplar från Small Cap. 2010-04-01 till 2010-03-31. 

Aktie MSAB EPIS B 
NTEK 
B NVP RNBS 

VRG 
B 

SWOL 
B 

LAMM 
B OASM 

AVEG 
B Portfölj 

P/B 17,91 11,94 11,94 9,17 7,44 5,82 7,11 7,11 6,61 5,84 7,28 

Avkastning 3,03% 3,86% -0,21% -2,70% -2,97% 4,41% 4,20% -2,87% -10,00% 3,76% 0,52% 

Beta 1,14 0,66 1,00 0,94 1,06 1,09 1,16 0,89 0,84 1,10 1,03 
 

 

Portfölj #2 med höga multiplar från Small Cap. 2011-04-01 till 2011-03-31. 

Aktie SINT SOF B CRAD B STWK ATELA ENRO NGSG BOUL 
PREV 
B GHP Portfölj 

P/B 7,84 7,10 6,28 6,07 6,07 5,99 5,99 5,64 5,43 5,43 6,03 

Avkastning -0,98% -3,33% -1,10% 1,54% 3,76% -3,23% 5,85% -10,00% 0,07% -3,62% -11,04% 

Beta 1,17 1,04 1,19 1,00 0,92 1,07 1,05 1,13 1,11 1,03 1,06 
 

 

Portfölj #2 med höga multiplar från Small Cap. 2012-04-01 till 2012-03-31. 

Aktie CEVI OASM BRG B SVED B ATELA EWRK BOUL PREV B GHP SINT Portfölj 

P/B 14,14 11,15 7,08 6,87 6,43 5,94 5,53 5,38 5,38 5,12 6,19 

Avkastning -1,83% -2,92% -6,05% -3,47% -3,25% 1,32% -0,36% -2,45% -2,85% -2,07% -23,95% 

Beta 0,98 1,08 0,97 0,91 0,93 1,11 1,00 0,94 0,99 0,92 0,98 

 

 

Portfölj #2 med höga multiplar från Small Cap. 2013-04-01 till 2013-03-31. 

Aktie OASM CEVI ATELA PACT BRG B 
ORTI 
B ARISE SINT ENDO DGCO Portfölj 

P/B 12,12 10,24 9,03 8,66 7,41 6,61 6,18 5,88 5,82 5,62 7,01 

Avkastning 8,50% 3,78% 1,88% 1,64% 12,78% 3,73% -0,44% 8,56% -5,48% 3,62% 38,58% 

Beta 1,18 1,09 1,05 1,19 1,02 1,01 1,00 1,58 -0,10 1,67 1,07 

 

 

Portfölj #2 med höga multiplar från Small Cap. 2014-04-01 till 2014-03-31. 

Aktie ATELA PREV B GHP CEVI ARISE 
BEF 
SDB 

ORTI 
B DGCO PACT 

NTEK 
B Portfölj 

P/B 17,95 13,72 13,72 8,69 6,58 6,20 6,10 6,05 5,90 5,77 6,39 

Avkastning -1,50% -7,28% 0,08% 15,60% -2,97% -3,11% 0,19% 0,40% 0,44% 2,43% 4,28% 

Beta 0,94 0,97 1,00 1,29 0,97 0,98 1,00 1,03 0,99 1,04 1,00 
 

  



   
 

 

 

Portfölj #2 med höga multiplar från Small Cap. 2015-04-01 till 2015-03-31. 

Aktie ATEL A KDEV DGCO 
BEF 
SDB CEVI OASM ORTI B PACT 

SVED 
B ENDO Portfölj 

P/B 16,41 14,56 9,82 9,07 8,30 6,87 6,71 5,95 5,55 5,31 7,59 

Avkastning -2,48% -3,10% 0,17% -0,49% -0,38% -4,00% -4,51% 1,44% 0,96% 3,77% -8,62% 

Beta 1,05 1,04 0,98 1,00 1,00 1,09 1,02 1,04 0,98 0,92 1,01 
 

 

Portfölj #2 med höga multiplar från Small Cap. 2016-04-01 till 2016-03-31. 

Aktie KDEV PACT 
POOL 
B DEDIC 

BEF 
SDB DGCO 

SVED 
B ODD STWK ORTI B Portfölj 

P/B 11,84 11,13 10,71 10,71 9,95 9,86 9,35 7,23 7,07 6,05 9,91 

Avkastning -2,14% 4,21% 2,81% 23,85% 7,26% 0,95% 3,77% 4,10% -3,50% 12,00% 53,31% 

Beta 0,98 1,68 1,06 2,01 1,04 1,18 1,13 1,22 1,00 1,02 1,09 

 

 

Portfölj #3 med låga multiplar från Mid Cap. 2006-04-01 till 2006-03-31. 

Aktie CATE BILIA SAS 
ANOD 
B DIOS 

SVOL 
B IAR B CAT B HLDX TETY Portfölj 

P/B 1,41 1,40 1,17 1,14 1,02 0,99 0,81 0,77 0,62 0,55 1,01 

Avkastning 2,84% 0,38% 2,83% 0,58% -10,00% 0,66% -1,93% -7,06% -0,67% -2,96% -15,33% 

Beta 1,26 1,18 2,26 1,05 1,09 1,12 0,90 0,85 1,06 0,94 1,08 

 

 

Portfölj #3 med låga multiplar från Mid Cap. 2007-04-01 till 2007-03-31. 

Aktie BIOT 
ANOD 
B TETY 

SVOL 
B SAS DIOS HMED CAT B HLDX IAR B Portfölj 

P/B 0,96 0,94 0,88 0,87 0,80 0,75 0,63 0,62 0,44 0,38 0,78 

Avkastning -2,87% -1,21% 3,71% -3,55% -6,47% -2,56% -10,00% -1,49% -3,45% -4,71% -32,60% 

Beta 1,03 1,02 0,98 1,35 3,03 1,06 1,03 1,01 1,14 1,14 1,04 

 

 

Portfölj #3 med låga multiplar från Mid Cap. 2008-04-01 till 2008-03-31. 

Aktie BIOT HMED 
PXXS 
SDB TETY ELAN B BILI A 

NEWA 
B MYCR IAR B HLDX Portfölj 

P/B 0,40 0,40 0,36 0,29 0,28 0,27 0,23 0,22 0,13 0,11 0,28 

Avkastning -4,53% -3,38% -4,74% -3,32% -7,91% -6,70% -7,89% -7,01% -5,38% -7,69% -58,56% 

Beta 1,03 1,02 1,07 1,12 1,70 1,17 1,28 1,12 1,09 1,15 1,12 
 

 

  



   
 

 

 

Portfölj #3 med låga multiplar från Mid Cap. 2009-04-01 till 2009-03-31. 

Aktie HMED DIOS MYCR OPUS 
BBTO 
B CAT B BIOT 

ELAN 
B HLDX IAR B Portfölj 

P/B 0,83 0,77 0,77 0,73 0,71 0,69 0,57 0,44 0,27 0,24 0,70 

Avkastning 1,59% 6,48% 4,75% 0,37% 4,28% 4,72% 4,71% -3,23% 11,06% 2,70% 37,43% 

Beta 1,01 1,08 1,04 1,00 1,38 1,03 1,01 0,94 1,10 1,01 1,02 
 

 

Portfölj #3 med låga multiplar från Mid Cap. 2010-04-01 till 2010-03-31. 

Aktie DIOS BIOT 
SVOL 
B CAT B CORE 

ELAN 
B HLDX OPUS SAS IAR B Portfölj 

P/B 0,95 0,94 0,92 0,90 0,83 0,65 0,65 0,52 0,44 0,33 0,74 

Avkastning 3,51% -0,76% 0,41% 6,53% 3,40% -0,66% 2,17% -3,81% -4,32% 2,33% 8,82% 

Beta 1,20 0,98 1,11 1,03 1,12 1,02 1,19 1,00 0,92 1,08 1,06 
 

 

Portfölj #3 med låga multiplar från Mid Cap. 2011-04-01 till 2011-03-31. 

Aktie HLDX MYCR TETY DIOS 
NEWA 
B CORE OPUS BIOT CAT B ELAN B Portfölj 

P/B 0,84 0,83 0,79 0,78 0,74 0,74 0,73 0,70 0,60 0,37 0,74 

Avkastning 2,36% -2,23% 1,08% -1,88% -3,14% -1,28% 7,29% 0,75% -4,71% -1,87% -3,63% 

Beta 1,16 1,06 1,02 1,09 1,29 1,06 1,00 1,03 1,06 1,11 1,06 

 

 

Portfölj #3 med låga multiplar från Mid Cap. 2012-04-01 till 2012-03-31. 

Aktie 
NEWA 
B DIOS 

BBTO 
B MYCR CORE BULTEN TETY 

ELAN 
B CAT B SAS Portfölj 

P/B 0,86 0,84 0,83 0,75 0,72 0,61 0,55 0,51 0,50 0,19 0,67 

Avkastning 2,29% 2,43% 4,38% -0,50% 0,45% -2,45% 4,01% -1,33% -2,60% 6,39% 13,06% 

Beta 1,21 1,09 1,55 1,00 1,04 0,92 1,30 0,99 0,99 1,14 1,07 
 

 

Portfölj #3 med låga multiplar från Mid Cap. 2013-04-01 till 2013-03-31. 

Aktie 
HEBA 
B 

NEWA 
B DIOS BULTEN MYCR 

SVOL 
B CAT B CORE ELAN B TETY Portfölj 

P/B 1,12 1,05 1,05 0,97 0,91 0,87 0,63 0,63 0,55 0,55 0,89 

Avkastning 1,46% 3,11% 3,56% 14,91% 2,36% 4,34% 2,17% 2,01% 10,87% 1,65% 46,46% 

Beta 1,12 1,10 1,15 1,52 1,03 1,33 1,03 1,04 1,27 1,11 1,12 
 

 

  



   
 

 

 

Portfölj #3 med låga multiplar från Mid Cap. 2014-04-01 till 2014-03-31. 

Aktie 
NEWA 
B 

SVOL 
B CORE BURE SAS 

ELAN 
B CAT B 

PXXS 
SDB ENQ TETY Portfölj 

P/B 1,05 0,90 0,90 0,78 0,77 0,76 0,74 0,57 0,33 0,32 0,77 

Avkastning -0,43% 1,41% 2,26% 7,28% 1,64% 1,31% 15,26% -6,61% -7,00% -2,09% 13,05% 

Beta 1,05 1,11 1,07 1,20 1,05 1,07 1,07 0,91 0,91 0,80 1,06 
 

 

Portfölj #3 med låga multiplar från Mid Cap. 2015-04-01 till 2015-03-31. 

Aktie LUNG 
PLAZ 
B 

NEWA 
B 

SVOL 
B SAS BURE CORE TETY 

PXXS 
SDB ENQ Portfölj 

P/B 1,07 1,01 0,92 0,90 0,86 0,79 0,69 0,56 0,40 0,34 0,83 

Avkastning 1,52% 2,03% -2,03% 1,76% 4,29% 3,63% -0,65% -1,78% -5,12% -5,89% -2,25% 

Beta 1,01 0,97 1,17 0,95 0,91 0,89 1,05 1,13 1,05 1,05 1,03 

 

 

Portfölj #3 med låga multiplar från Mid Cap. 2016-04-01 till 2016-03-31. 

Aktie 
PLAZ 
B SHOTE NP3 DIOS BURE 

SVOL 
B 

PXXS 
SDB SAS ENQ CORE Portfölj 

P/B 1,18 1,11 1,10 1,05 1,01 0,94 0,88 0,84 0,73 0,69 0,98 

Avkastning 0,57% 5,30% 0,94% -0,41% 4,17% 6,06% 4,10% -3,81% 0,66% 3,36% 20,94% 

Beta 1,04 1,30 1,07 0,95 1,33 1,97 1,04 0,93 1,02 1,11 1,06 

 

 

Portfölj #4 med höga multiplar från Mid Cap. 2006-04-01 till 2006-03-31. 

Aktie IVSO RAY B SENS 
BIOG 
B CLAS B KAHL KARO REZT OPUS ORX Portfölj 

P/B 18,80 17,48 9,07 9,01 7,78 7,05 5,74 5,56 5,35 5,32 7,42 

Avkastning -0,62% 0,06% -4,99% 6,37% -0,17% 3,02% 4,39% -10,00% 11,67% -1,36% 8,37% 

Beta 0,98 1,14 0,98 1,23 0,94 1,64 1,68 0,80 1,01 0,86 1,00 
 

 

Portfölj #4 med höga multiplar från Mid Cap. 2007-04-01 till 2007-03-31. 

Aktie IVSO NETI B CLAS B ACAN B ADDTECH BIOG B SENS BBTO B MEKO KAHL Portfölj 

P/B 18,61 8,84 7,22 6,82 5,37 4,86 4,81 4,80 4,61 4,58 5,12 

Avkastning 1,43% -1,91% -2,79% -2,35% -2,19% -3,79% -1,17% -2,42% -1,76% -0,99% -17,93% 

Beta 0,98 1,01 1,41 1,04 1,13 1,16 1,01 1,82 1,11 1,22 1,12 
 

  



   
 

 

Portfölj #4 med höga multiplar från Mid Cap. 2008-04-01 till 2008-03-31. 

Aktie KAHL RAY B NETI B CLAS B KARO 
BIOG 
B SYSR ADDT B PROB MVIR B Portfölj 

P/B 6,47 5,66 4,65 4,30 4,29 4,15 4,07 3,76 3,43 3,39 4,22 

Avkastning -4,33% -5,61% -4,15% -2,61% 6,86% 0,10% -4,22% -4,37% -0,71% -2,69% -21,72% 

Beta 1,41 1,12 1,02 1,25 0,75 1,05 1,24 1,16 1,04 1,10 1,11 
 

 

Portfölj #4 med höga multiplar från Mid Cap. 2009-04-01 till 2009-03-31. 

Aktie RAY B MVIR B KAHL 
BIOG 
B 

NETI 
B MEKO KARO PROB SENS 

CLAS 
B Portfölj 

P/B 13,82 10,87 8,23 8,22 5,53 5,46 5,07 5,07 4,36 4,09 5,50 

Avkastning 9,31% 12,46% 12,79% 7,17% 0,84% 6,31% -0,87% 4,87% -5,11% 4,02% 51,78% 

Beta 1,16 1,69 2,25 1,48 1,00 1,68 0,93 1,27 0,98 1,62 1,38 

 

 

Portfölj #4 med höga multiplar från Mid Cap. 2010-04-01 till 2010-03-31. 

Aktie 
BIOG 
B MEKO 

MVIR 
B KAHL CLAS B BMAX 

PXXS 
SDB REZT PROB 

BEIA 
B Portfölj 

P/B 8,53 7,21 6,58 5,36 5,02 4,69 3,33 3,81 3,71 3,47 4,86 

Avkastning 2,31% 6,61% 2,90% -4,57% -2,02% -10,00% 10,31% 1,71% -2,39% 2,10% 6,94% 

Beta 1,48 2,26 1,75 0,41 0,80 1,12 1,50 1,11 0,77 1,84 1,30 

 

 

Portfölj #4 med höga multiplar från Mid Cap. 2011-04-01 till 2011-03-31. 

Aktie RAY B 
BIOG 
B IVSO KARO MEKO SYSR PROB 

ADDT 
B 

CLAS 
B 

ACAN 
B Portfölj 

P/B 13,79 11,80 10,72 4,94 4,80 4,16 4,12 4,05 3,75 3,68 4,48 

Avkastning -3,01% 6,10% -7,28% -8,47% -0,96% -1,67% 4,22% -0,57% 0,77% -0,37% -11,24% 

Beta 1,19 0,78 1,05 1,07 1,00 1,37 0,91 1,21 1,28 1,03 1,06 
 

 

Portfölj #4 med höga multiplar från Mid Cap. 2012-04-01 till 2012-03-31. 

Aktie RAY B QLRO ORX ARCM BIOG B XVIVO 
ACAN 
B CONIC KARO CLAS B Portfölj 

P/B 13,69 9,94 7,77 7,57 6,42 4,45 4,09 4,00 3,78 3,42 5,44 

Avkastning 2,64% -2,56% 12,78% -10,00% -0,05% -10,00% 1,49% 1,43% 3,71% -1,25% -1,81% 

Beta 1,17 0,93 1,34 1,87 1,42 1,05 1,04 1,25 1,00 0,94 1,11 
 

 

  



   
 

 

 

Portfölj #4 med höga multiplar från Mid Cap. 2013-04-01 till 2013-03-31. 

Aktie KARO BIOG B OPUS ARCM XVIVO VITR 
SECT 
B SENS ACAN B QLRO Portfölj 

P/B 15,19 13,29 7,35 7,25 6,78 5,95 5,03 5,03 4,92 4,57 6,37 

Avkastning 16,70% -0,56% 12,64% 19,85% 8,22% 5,34% 6,00% -0,66% -0,96% -0,82% 65,75% 

Beta 1,11 0,87 1,11 3,19 1,20 1,51 1,42 1,00 0,99 1,04 1,11 
 

 

Portfölj #4 med höga multiplar från Mid Cap. 2014-04-01 till 2014-03-31. 

Aktie HMED 
ACAN 
B IVSO ORX KARO 

SECT 
B 

BIOG 
B VITR CONIC CLAS B Portfölj 

P/B 14,89 11,70 10,32 10,23 10,08 8,73 8,67 5,14 4,86 4,61 9,41 

Avkastning 17,91% -0,13% 8,30% 1,68% 6,06% 6,66% 0,23% 4,21% 2,43% -0,24% 47,10% 

Beta 1,28 1,02 1,03 1,09 1,04 1,38 1,19 1,49 1,25 1,02 1,14 
 

 

 Portfölj #4 med höga multiplar från Mid Cap. 2015-04-01 till 2015-03-31.  

Aktie 
ACAN 
B SECT B BIOG B NGQ VIT B ORX VITR 

ITAB 
B PROB XVIVO Portfölj 

P/B 16,98 14,11 11,88 8,82 8,12 8,03 7,43 7,00 6,89 6,81 8,08 

Avkastning 3,03% -1,09% -0,21% -3,27% 5,70% -3,90% 11,84% 3,67% 0,66% 2,41% 18,84% 

Beta 0,96 1,18 1,30 1,04 0,86 1,53 -0,34 0,92 1,09 0,87 1,00 

 

 

Portfölj #4 med höga multiplar från Mid Cap. 2016-04-01 till 2016-03-31. 

Aktie 
ACAN 
B HMED NGQ IVSO 

BIOG 
B IAR B VITR CAMX ORIFL 

SECT 
B Portfölj 

P/B 16,45 14,40 13,45 13,22 12,53 9,31 8,25 7,68 7,56 7,38 10,92 

Avkastning 7,91% 23,33% 2,64% 1,59% 6,35% 1,61% 0,88% 8,32% 12,34% 5,00% 69,96% 

Beta 1,19 1,91 1,03 1,12 2,33 1,50 0,69 1,64 2,85 1,55 1,52 
 

 

Portfölj #5 med låga multiplar från Large Cap. 2006-04-01 till 2006-03-31. 

Aktie 
HUFV 
A FABG KLED 

TEL2 
B STE R 

WALL 
B 

BETS 
B 

BALD 
B 

SAGA 
PREF ATRLJ B Portfölj 

P/B 1,36 1,30 1,28 1,14 1,13 1,06 1,03 1,00 0,22 1,41 1,14 

Avkastning 3,42% 3,68% 4,34% 2,27% 0,41% 4,02% 4,82% 2,00% 1,10% 7,70% 33,76% 

Beta 1,36 1,31 1,40 1,32 1,14 1,11 1,03 1,06 1,05 1,57 1,23 
 

  



   
 

 

 

Portfölj #5 med låga multiplar från Large Cap. 2007-04-01 till 2007-03-31. 

Aktie 
HUFV 
A 

LUMI 
SDB WIHL FABG STE R CAST ATRLJ B 

WALL 
B BALD B 

SAGA 
PREF Portfölj 

P/B 1,08 1,06 1,00 0,99 0,99 0,98 0,90 0,82 0,52 0,42 0,99 

Avkastning -2,49% -5,14% -0,70% -2,94% -4,43% -2,96% -3,53% -2,22% -4,02% -0,57% -29,01% 

Beta 1,01 1,02 1,01 1,01 1,01 1,01 1,02 1,00 1,00 1,00 1,01 
 

 

Portfölj #5 med låga multiplar från Large Cap. 2008-04-01 till 2008-03-31. 

Aktie SSAB B FABG WALL B TREL B BILL HPOL B BALD B BOL 
LUMI 
SDB 

SAGA 
PREF Portfölj 

P/B 0,52 0,50 0,46 0,43 0,41 0,39 0,32 0,30 0,18 0,80 0,42 

Avkastning -4,68% -4,81% -4,14% -7,27% -7,27% -10,00% -3,60% -3,50% -7,00% -1,73% -54,01% 

Beta 1,11 1,20 1,07 1,30 1,16 1,03 1,05 1,32 1,31 1,03 1,14 

 

 

Portfölj #5 med låga multiplar från Large Cap. 2009-04-01 till 2009-03-31. 

Aktie SOBIV SCA B KLED 
HOLM 
B 

WALL 
B 

LUMI 
SDB FABG STE R BALD B 

SAGA 
PREF Portfölj 

P/B 1,40 1,00 0,95 0,93 0,83 0,81 0,75 0,73 0,53 0,80 0,82 

Avkastning 1,39% 2,93% 3,94% 0,83% 5,55% 16,92% 4,17% 2,54% 13,28% 0,42% 51,98% 

Beta 1,01 1,27 1,18 1,07 1,12 1,23 1,22 1,13 1,10 1,05 1,12 

 

 

Portfölj #5 med låga multiplar från Large Cap. 2010-04-01 till 2010-03-31. 

Aktie 
ATRLJ 
B FABG KLED 

SAAB 
B SCA B 

HOLM 
B 

SSAB 
B STE R 

WALL 
B 

BALD 
B Portfölj 

P/B 1,24 1,14 1,14 1,14 1,11 1,10 1,01 0,98 0,97 0,92 1,11 

Avkastning 2,75% 5,00% 3,39% 2,20% 0,68% 5,00% 3,39% 2,20% 5,01% 9,32% 38,95% 

Beta 1,45 1,51 1,26 1,63 1,23 1,51 1,26 1,63 1,73 1,26 1,48 

 

 

Portfölj #5 med låga multiplar från Large Cap. 2011-04-01 till 2011-03-31. 

Aktie NCC B ATRLJ B 
HOLM 
B KLED SOBI FABG 

LUMI 
SDB STE R 

BALD 
B SSAB B Portfölj 

P/B 1,03 1,00 0,84 0,81 0,81 0,74 0,67 0,62 0,60 0,52 0,78 

Avkastning -1,34% -0,82% -1,84% -2,84% -0,03% -1,78% -4,91% -3,23% 0,16% -4,27% -20,89% 

Beta 1,35 1,18 1,41 1,16 1,11 1,17 1,33 1,37 1,11 1,37 1,25 
 

  



   
 

 

 

Portfölj #5 med låga multiplar från Large Cap. 2012-04-01 till 2012-03-31. 

Aktie 
PEAB 
B 

WALL 
B 

ATRLJ 
B FABG 

LUMI 
SDB 

HOLM 
B 

BALD 
B STE R KLED SSAB B Portfölj 

P/B 1,15 1,13 1,10 0,94 0,87 0,78 0,72 0,72 0,63 0,52 0,83 

Avkastning 0,40% 2,70% 1,25% 1,74% -1,48% 0,85% 3,99% -1,00% 0,14% -2,79% 5,82% 

Beta 1,06 1,15 1,17 1,23 1,00 1,23 1,25 1,05 1,07 0,96 1,11 
 

 

Portfölj #5 med låga multiplar från Large Cap. 2013-04-01 till 2013-03-31. 

Aktie 
WALL 
B BOL 

HUFV 
A STE R 

ATRLJ 
B FABG 

BALD 
B 

HOLM 
B 

LUMI 
SDB KLED Portfölj 

P/B 1,21 1,17 1,16 1,10 1,04 1,01 0,94 0,94 0,69 0,66 1,03 

Avkastning 1,53% -0,40% 0,77% 5,38% 0,93% 2,03% 6,77% 3,13% 1,72% 1,78% 23,63% 

Beta 1,11 1,11 1,14 1,36 1,11 1,24 1,43 1,90 1,04 1,14 1,14 

 

 

Portfölj #5 med låga multiplar från Large Cap. 2014-04-01 till 2014-03-31. 

Aktie 
ATRLJ 
B 

BALD 
B 

HUFV 
A FABG HEMF STE R KLED 

HOLM 
B 

LUMI 
SDB SSAB B Portfölj 

P/B 1,32 1,26 1,26 1,21 1,21 1,16 1,13 1,07 0,84 0,50 1,19 

Avkastning 2,78% 7,54% 2,45% 3,59% 8,37% 3,39% 3,34% 2,70% 0,81% -2,16% 32,81% 

Beta 1,30 1,57 1,27 1,33 1,46 1,23 1,22 1,66 0,98 0,89 1,28 

 

 

Portfölj #5 med låga multiplar från Large Cap. 2015-04-01 till 2015-03-31. 

Aktie FABG DOM 
ATRLJ 
B CAST 

HUFV 
A STE R KLED HEMF 

HOLM 
B 

LUMI 
SDB Portfölj 

P/B 1,41 1,35 1,27 1,26 1,26 1,23 1,18 1,15 1,05 0,52 1,25 

Avkastning 0,76% -10,00% 1,42% -0,11% 1,10% -1,66% -0,49% -0,80% -0,40% -3,46% -13,63% 

Beta 0,92 0,95 0,84 0,99 0,91 1,30 1,03 1,05 1,28 1,19 1,01 

 

 

Portfölj #5 med låga multiplar från Large Cap. 2016-04-01 till 2016-03-31. 

Aktie ERIC B BALD B 
ATRLJ 
B CAST WIHL 

LUMI 
SDB FABG KLED HEMF 

SSAB 
B Portfölj 

P/B 1,25 1,19 1,17 1,17 1,14 1,09 1,07 0,97 0,86 0,67 1,12 

Avkastning -0,80% -0,87% 0,66% 0,65% 0,45% 6,48% 0,67% -0,53% -0,42% 4,40% 10,70% 

Beta 0,90 0,62 1,04 1,04 0,99 1,31 1,09 0,94 0,93 1,15 1,02 

  



   
 

 

 

Portfölj #6 med höga multiplar från Large Cap. 2006-04-01 till 2006-03-31. 

Aktie SWMA AXIS 
MIC 
SDB HM B AXFO 

EKTA 
B INDT ABB 

MTG 
B AZN Portfölj 

P/B 17,24 12,68 12,29 9,50 6,14 6,14 6,05 6,04 5,71 5,38 6,14 

Avkastning 1,26% 8,25% 5,22% 4,38% 3,11% 0,31% 5,24% 1,37% 0,75% -0,77% 29,13% 

Beta 1,09 1,65 3,66 1,70 1,21 1,07 1,21 1,34 1,71 0,35 1,28 
 

 

Portfölj #6 med höga multiplar från Large Cap. 2007-04-01 till 2007-03-31. 

Aktie HM B 
MIC 
SDB NET B NIBE B ATCO A AXFO EKTA B SWEC B ABB 

GETI 
B Portfölj 

P/B 10,29 9,38 8,70 8,70 7,69 6,35 5,96 5,66 5,63 5,16 7,02 

Avkastning -1,83% -0,09% 3,74% -5,36% -0,77% -2,23% -1,39% -1,07% 1,64% 0,08% -7,27% 

Beta 1,34 0,29 1,00 1,15 1,20 1,06 1,03 1,12 0,93 0,98 1,04 

 

 

Portfölj #6 med höga multiplar från Large Cap. 2008-04-01 till 2008-03-31. 

Aktie AXIS HM B NET B 
NIBE 
B EKTA B AXFO AZN 

ATCO 
A 

MIC 
SDB ABB Portfölj 

P/B 9,04 6,67 6,00 6,00 5,29 3,89 3,73 3,26 2,90 2,84 4,59 

Avkastning -4,93% -1,33% 11,26% 0,00% -2,06% -2,20% 1,53% -3,60% -5,18% -3,58% -10,10% 

Beta 1,31 1,12 0,99 1,00 1,06 1,09 0,68 1,33 3,78 1,62 1,10 

 

 

Portfölj #6 med höga multiplar från Large Cap. 2009-04-01 till 2009-03-31. 

Aktie NET B NIBE B AXIS HM B 
ATCO 
A AXFO 

MTG 
B SAND ALFA 

BETS 
B Portfölj 

P/B 10,33 10,33 9,55 8,40 4,76 4,17 4,11 3,54 3,45 3,44 4,47 

Avkastning 7,26% 2,61% 5,03% 2,94% 4,74% 2,60% 9,06% 6,79% 4,66% 4,08% 49,78% 

Beta 1,04 1,04 1,36 1,50 1,41 1,18 3,21 1,41 1,43 1,12 1,38 

 

 

Portfölj #6 med höga multiplar från Large Cap. 2010-04-01 till 2010-03-31. 

Aktie AXIS NET B 
NIBE 
B HM B 

ATCO 
A 

EKTA 
B INDT 

MTG 
B SAND SKF B Portfölj 

P/B 13,57 10,62 10,62 8,90 6,73 5,42 5,33 4,93 4,77 4,61 6,08 

Avkastning 1,33% -2,58% 2,84% -0,99% 4,24% 3,32% 1,62% 1,39% 1,37% 2,60% 15,15% 

Beta 1,65 0,99 1,15 0,79 1,96 1,28 1,32 2,05 1,65 1,98 1,48 
 

  



   
 

 

Portfölj #6 med höga multiplar från Large Cap. 2011-04-01 till 2011-03-31. 

Aktie AXIS NET B 
NIBE 
B HM B LUPE 

EKTA 
B 

ATCO 
A MTG B AXFO 

SWEC 
B Portfölj 

P/B 12,52 8,44 8,44 8,03 7,63 6,74 6,09 5,29 4,11 3,94 7,19 

Avkastning 1,66% 1,59% 0,27% 1,22% 5,44% 2,16% -0,70% -2,13% 0,71% 1,04% 11,24% 

Beta 1,39 1,00 1,02 1,22 0,40 1,08 1,45 2,72 0,94 1,16 1,12 

 

 

Portfölj #6 med höga multiplar från Large Cap. 2012-04-01 till 2012-03-31. 

Aktie AXIS NET B 
NIBE 
B HM B 

EKTA 
B 

ATCO 
A LUPE FING B 

BETS 
B 

MIC 
SDB Portfölj 

P/B 15,23 8,81 8,81 8,15 6,46 6,19 6,04 5,79 4,55 4,30 6,33 

Avkastning -0,06% 4,30% 0,61% 0,07% 1,61% 1,56% 0,54% 47,19% 0,11% -2,72% 53,21% 

Beta 1,20 1,06 1,03 1,01 1,24 1,64 1,18 1,09 1,07 -0,61 1,08 

 

Portfölj #6 med höga multiplar från Large Cap. 2013-04-01 till 2013-03-31. 

Aktie AXIS NET B 
NIBE 
B HM B 

FING 
B EKTA B 

SWEC 
B 

ATCO 
A 

MIC 
SDB LUPE Portfölj 

P/B 16,59 11,79 11,79 10,17 10,14 6,85 5,97 5,33 5,14 5,00 8,50 

Avkastning 2,46% 5,57% 5,74% 2,03% 6,02% -1,36% 3,97% 0,92% 2,42% -1,42% 26,35% 

Beta 1,85 1,14 1,21 1,93 1,02 0,78 1,47 1,19 3,31 0,78 1,20 

 

 

Portfölj #6 med höga multiplar från Large Cap. 2014-04-01 till 2014-03-31. 

Aktie NET B 
NIBE 
B AXIS LUPE HM B 

FING 
B AXFO IJ 

KIND 
SDB EKTA B Portfölj 

P/B 16,44 16,44 12,64 10,33 10,25 6,75 6,07 5,81 5,69 5,55 8,50 

Avkastning 9,01% 1,74% 7,54% -1,49% 3,20% 0,19% 3,16% 2,80% 4,91% -1,49% 29,56% 

Beta 1,17 1,05 2,30 0,91 1,74 1,00 1,30 1,33 1,17 1,02 1,17 

 

 

Portfölj #6 med höga multiplar från Large Cap. 2015-04-01 till 2015-03-31. 

Aktie AXIS 
KIND 
SDB HM B SOBI AXFO IJ 

BETS 
B 

ATCO 
A INDT 

HPOL 
B Portfölj 

P/B 13,70 9,35 9,22 7,73 6,80 6,77 6,55 5,44 5,19 5,03 6,79 

Avkastning -0,06% 5,08% -1,88% -1,56% 1,39% 0,88% 1,16% -1,97% 2,18% 0,06% 5,27% 

Beta 0,85 0,63 1,84 1,36 0,91 0,92 0,96 1,91 0,86 1,10 0,94 
 

Portfölj #6 med höga multiplar från Large Cap. 2016-04-01 till 2016-03-31. 

Aktie NET B 
NIBE 
B AXIS FING B AXFO HM B 

KIND 
SDB ATCO A IJ SOBI Portfölj 

P/B 18,29 18,29 10,06 8,87 7,3 7,24 7,12 6,35 5,5 5,36 7,27 

Avkastning -1,33% 0,78% 0,06% -6,24% -0,01 -1,97% 0,21% 5,23% 1,61% 0,97% -1,62% 

Beta 0,85 1,05 1,06 0,33 0,78 0,70 0,99 2,13 1,61 1,16 1,02 

 

  



   
 

 

Räntesatser svenska 10åriga statsobligationer, d.v.s. riskfria räntan, 2006 – 2016.  

 

Räntesatser svenska 10åriga statsobligationer 2006-2016, 
månadsdata 

År Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Median 

2006 3,33 3,42 3,55 3,84 3,89 3,93 3,96 3,84 3,70 3,73 3,62 3,65 3,72 

2007 3,90 3,93 3,79 4,04 4,15 4,44 4,45 4,25 4,22 4,31 4,22 4,31 4,22 

2008 4,08 4,02 3,92 4,06 4,18 4,43 4,37 4,11 3,90 3,57 3,34 2,67 4,04 

2009 2,80 2,93 2,94 3,18 3,57 3,62 3,37 3,45 3,38 3,25 3,27 3,24 3,26 

2010 3,37 3,28 3,20 3,14 2,73 2,61 2,70 2,45 2,53 2,64 2,86 3,21 2,80 

2011 3,28 3,41 3,35 3,30 3,01 2,89 2,75 2,17 1,83 1,90 1,69 1,68 2,82 

2012 1,70 1,89 1,95 1,82 1,51 1,45 1,33 1,44 1,51 1,54 1,46 1,51 1,51 

2013 1,80 2,00 1,92 1,66 1,79 2,05 2,16 2,34 2,60 2,44 2,30 2,39 2,11 

2014 2,37 2,23 2,16 2,06 1,88 1,80 1,60 1,53 1,51 1,30 1,14 1,01 1,70 

2015 0,78 0,62 0,58 0,34 0,75 0,99 0,81 0,66 0,71 0,66 0,80 0,93 0,73 

2016 0,77 0,77 0,82 0,81 0,77 0,52 0,17 0,10 0,22 0,24 0,43 0,61 0,57 
 

 

 

Histogram föreställande frekvensen av värden för månadsvis procentuell avkastning 

från samtliga portföljer samt OMXSPI, 2006 – 2016. 0,0 = 0 %, 0,1 = 10 %, 0,5 = 50 % 

o.s.v. 

 



   
 

 

 

T-Test 

 
 

 

 

 
 

 

 

T-Test 

 
  



   
 

 

 

T-Test 

 
 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for 

Equality of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

MonthlyRet

urn 

Equal 

variances 

assumed 

70,825 ,000 ,437 1430 ,662 ,00436 ,00998 -,01520 ,02393 

Equal 

variances not 

assumed 

  

1,240 1310

,735 

,215 ,00436 ,00352 -,00254 ,01127 

 

 

T-Test 

 
 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for 

Equality of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

MonthlyR

eturn 

Equal variances 

assumed 

101,743 ,000 -,426 1434 ,670 -,00521 ,01223 -,02919 ,01877 

Equal variances 

not assumed 
  

-1,247 1412,7

78 

,213 -,00521 ,00418 -,01340 ,00298 

 

  



   
 

 

T-Test 

 
 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for 

Equality of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

MonthlyR

eturn 

Equal variances 

assumed 

70,825 ,000 ,437 1430 ,662 ,00436 ,00998 -,01520 ,02393 

Equal variances 

not assumed 
  

1,240 1310,7

35 

,215 ,00436 ,00352 -,00254 ,01127 

 

 

T-Test 

 
 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for 

Equality of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

MonthlyR

eturn 

Equal variances 

assumed 

88,503 ,000 -,392 1451 ,695 -,00349 ,00891 -,02097 ,01399 

Equal variances 

not assumed 
  

-1,093 1213,7

73 

,275 -,00349 ,00319 -,00976 ,00277 

 

  



   
 

 

T-Test 

 
 

 

 

T-Test 

 
 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for 

Equality of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

MonthlyRe

turn 

Equal variances 

assumed 

35,024 ,000 -1,376 2599 ,169 -,00886 ,00644 -,02149 ,00377 

Equal variances 

not assumed 
  

-1,364 1847,7

74 

,173 -,00886 ,00650 -,02161 ,00389 

 

  

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for 

Equality of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

MonthlyRe

turn 

Equal variances 

assumed 

36,405 ,000 ,531 2640 ,596 ,00369 ,00695 -,00994 ,01731 

Equal variances 

not assumed 
  

,531 1824,5

88 

,595 ,00369 ,00694 -,00993 ,01731 



   
 

 

T-Test 

 
 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for 

Equality of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

MonthlyRet

urn 

Equal variances 

assumed 

22,561 ,000 -1,820 2631 ,069 -,00844 ,00463 -,01753 ,00065 

Equal variances not 

assumed 
  

-1,819 2462,9

71 

,069 -,00844 ,00464 -,01753 ,00066 

 

 

T-Test 

 
 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for 

Equality of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

MonthlyRe

turn 

Equal variances 

assumed 

61,926 ,000 ,357 2621 ,721 ,00172 ,00481 -,00771 ,01114 

Equal variances 

not assumed 
  

,357 2378,9

15 

,721 ,00172 ,00482 -,00773 ,01116 

 

  



   
 

 

T-Test 

 
 

 

 

T-Test 

 
 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

MonthlyRe

turn 

Equal variances 

assumed 

40,409 ,000 1,617 2619 ,106 ,01154 ,00714 -,00245 ,02554 

Equal variances 

not assumed 
  

1,626 1945,8

80 

,104 ,01154 ,00710 -,00238 ,02547 

 

 

 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for 

Equality of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Differenc

e 

Std. Error 

Differenc

e 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

MonthlyR

eturn 

Equal variances 

assumed 

1,004 ,316 -1,846 2617 ,065 -,00786 ,00425 -,01620 ,00049 

Equal variances 

not assumed 
  

-1,845 2574,

477 

,065 -,00786 ,00426 -,01621 ,00049 



   
 

 

T-Test 

 
 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for 

Equality of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

MonthlyRet

urn 

Equal variances 

assumed 

95,189 ,000 ,264 2623 ,792 ,00197 ,00747 -,01268 ,01662 

Equal variances not 

assumed 
  

,265 2191,2

70 

,791 ,00197 ,00745 -,01264 ,01658 

 

 

T-Test 

 
 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for 

Equality of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

MonthlyRe

turn 

Equal variances 

assumed 

67,226 ,000 1,651 2633 ,099 ,01213 ,00735 -,00228 ,02653 

Equal variances 

not assumed 
  

1,653 2117,7

51 

,098 ,01213 ,00733 -,00226 ,02651 

 

  



   
 

 

T-Test 

 
 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for 

Equality of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

MonthlyRe

turn 

Equal variances 

assumed 

79,091 ,000 1,452 2601 ,147 ,01255 ,00865 -,00440 ,02951 

Equal variances 

not assumed 
  

1,454 2590,2

77 

,146 ,01255 ,00863 -,00438 ,02948 

 

 

T-Test 

 
 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for 

Equality of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

MonthlyRe

turn 

Equal variances 

assumed 

26,477 ,000 -,152 2578 ,879 -,00101 ,00664 -,01403 ,01202 

Equal variances 

not assumed 
  

-,151 1979,6

73 

,880 -,00101 ,00667 -,01408 ,01207 

 

  



   
 

 

T-Test 

 
 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for 

Equality of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

MonthlyRe

turn 

Equal variances 

assumed 

,662 ,416 -1,509 2582 ,131 -,01058 ,00701 -,02433 ,00317 

Equal variances not 

assumed 
  

-1,504 2235,8

76 

,133 -,01058 ,00704 -,02438 ,00322 

 

 

T-Test 

 
 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for 

Equality of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

MonthlyRe

turn 

Equal variances 

assumed 

42,040 ,000 1,900 2600 ,058 ,00957 ,00504 -,00031 ,01946 

Equal variances 

not assumed 
  

1,900 2501,9

20 

,058 ,00957 ,00504 -,00031 ,01945 

 

  



   
 

 

 

 

T-Test 

 
 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for 

Equality of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Differenc

e 

Std. Error 

Differenc

e 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

MonthlyR

eturn 

Equal variances 

assumed 

7,591 ,006 -1,894 2614 ,058 -,01016 ,00536 -,02067 ,00036 

Equal variances 

not assumed 
  

-1,894 2603,8

13 

,058 -,01016 ,00536 -,02067 ,00036 

 

 

T-Test 

 
 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for 

Equality of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

MonthlyR

eturn 

Equal variances 

assumed 

12,745 ,000 -,119 2610 ,905 -,00058 ,00487 -,01013 ,00897 

Equal variances 

not assumed 
  

-,120 2561,8

34 

,905 -,00058 ,00487 -,01013 ,00896 

 

 



   
 

 

 

T-Test 

 
 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for 

Equality of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

MonthlyRe

turn 

Equal variances 

assumed 

7,356 ,007 -,062 2592 ,951 -,00043 ,00688 -,01391 ,01306 

Equal variances 

not assumed 
  

-,062 2161,6

10 

,951 -,00043 ,00691 -,01399 ,01313 

 

  



   
 

 

T-Test 

 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for 

Equality of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

SHP Equal variances 

assumed 

,582 ,448 ,406 64 ,686 ,0072727 ,0179165 -,0285195 ,0430650 

Equal variances 

not assumed 
  

,406 62,558 ,686 ,0072727 ,0179165 -,0285354 ,0430809 

TRN Equal variances 

assumed 

,001 ,970 -,774 64 ,442 -,0504627 ,0651631 -,1806409 ,0797156 

Equal variances 

not assumed 
  

-,774 63,987 ,442 -,0504627 ,0651631 -,1806414 ,0797161 

 

  



   
 

 

T-Test 

 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for 

Equality of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Differenc

e 

Std. Error 

Differenc

e 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

SH

P 

Equal variances 

assumed 

,419 ,521 -,298 42 ,767 -,00773 ,02594 -,06008 ,04463 

Equal variances 

not assumed 
  

-,298 41,99

9 

,767 -,00773 ,02594 -,06008 ,04463 

TR

N 

Equal variances 

assumed 

,040 ,842 -,506 42 ,616 -,04251 ,08404 -,21211 ,12708 

Equal variances 

not assumed 
  

-,506 41,97

3 

,616 -,04251 ,08404 -,21211 ,12709 

 

  



   
 

 

T-Test 

 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for 

Equality of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

SHP Equal variances 

assumed 

10,340 ,003 ,068 42 ,946 ,00136 ,01995 -,03890 ,04163 

Equal variances not 

assumed 
  

,068 28,267 ,946 ,00136 ,01995 -,03949 ,04221 

TRN Equal variances 

assumed 

,261 ,612 -,696 42 ,490 -,05433 ,07809 -,21191 ,10325 

Equal variances not 

assumed 
  

-,696 41,316 ,490 -,05433 ,07809 -,21199 ,10333 

 

  



   
 

 

T-Test 

 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for 

Equality of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

SH

P 

Equal variances 

assumed 

3,657 ,063 ,457 42 ,650 ,00909 ,01989 -,03105 ,04923 

Equal variances 

not assumed 
  

,457 28,31

7 

,651 ,00909 ,01989 -,03163 ,04981 

TR

N 

Equal variances 

assumed 

,530 ,471 -,149 42 ,882 -,01182 ,07923 -,17172 ,14808 

Equal variances 

not assumed 
  

-,149 41,03

1 

,882 -,01182 ,07923 -,17183 ,14819 

 


