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Titel                 Multifaktormodell för förväntad aktieavkastning            
 
Författare       Ulf Alexandersson och Nataša Obradović                            
 
 
 

Sammanfattning 
Det råder vitt skilda meningar om tekniken för beräkning av den förväntade aktieavkastningen. Å ena sidan finns 
de som påstår att marknaden är effektiv, d v s att ny information återspeglas i aktiepriser på ett snabbt och effek-
tivt sätt. Det lönar sig helt enkelt inte att försöka ”slå” marknaden genom att tillämpa några analysmetoder som 
helst. Andra avfärdar den effektiva marknadshypotesen och hävdar att det finns beprövade metoder med vars 
hjälp felprissättningar kan upptäckas och därmed ovanligt stora vinster tjänas. Syftet med denna studie är att, med 
en multifaktormodell, testa huruvida aktieavkastningen kan förutses med hjälp av företagsspecifika nyckeltal. 
Studien grundar sig på tvärsnittsdata, d v s månadsdata för företagsspecifika nyckeltal för de 68 företag noterade 
på Stockholmsbörsen. Tidsperioden, för vilken modellen testas, sträcker sig från februari 1996 – oktober 2004. 
Modellen söker förklara variationen i avkastningen samt förutse den förväntade avkastningen med hjälp av mul-
tipelregressionsanalys där förklaringsvariabler består av företagsspecifika nyckeltal. 
 
Det som konstateras är att modellens förmåga att förutse den förväntade avkastningen ökar avsevärt mot slutet av 
den undersökta perioden. En tänkbar implikation för modellen som undersöks i denna studie är ett förenklat urval 
av aktier som skulle bilda en optimal portfölj, förutsatt dess precision. Modellen ger eventuellt indikation på olika 
prissättningsanomalier, vars förekomster är svåra att upptäcka då de varierar över tiden och uppvisar olika möns-
ter och samband med den faktiska och förväntade avkastningen. Att olika variabler över tiden uppvisar starkare 
och svagare samband med den faktiska avkastningen kan tyda på att anomalier är ostabila, vilket talar för en 
effektiv marknad. 
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Abstract 
Different views exist concerning the techniques of calculating the expected stock return. Some believe the market 
is efficient, i.e. new information is impounded into stock prices rapidly and accurately. It is impossible to “beat” 
the market by employing any kind of analysis methods. Others reject the Efficient Market Hypothesis and claim 
that there exist sophisticated methods for detecting mispriced securities and thereby capturing superior returns on 
investment. The purpose of this study is to examine whether stock returns can be predicted using various firm 
characteristics (accounting numbers) employing a multifactor model. The study is conducted on cross-sectional 
data, i.e. monthly data for the variety of firm characteristics, belonging to 68 companies listed on the Stockholm 
Stock Exchange. The predictive power of the model is tested during the period February 1996 to October 2004. 
This model is an attempt to explain the variability of stock return and predict the expected stock return using 
multiple regression analysis where explanatory variables consist mostly of firm specific accounting numbers. 
 
The conclusion is that the predictive power of the model increases substantially towards the end of the period 
examined in this study. One possible implication for the model could be to simplify the selection of stocks that 
could constitute an optimal portfolio, under the assumption that the model is accurate. The model indicates dif-
ferent pricing anomalies, which could be difficult to detect due to their variability over time. Pricing anomalies 
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1 

1. INLEDNING 
 

I följande kapitel ges en introduktion till problematiken som kommer att behandlas i denna 

studie. Sedan följer en kort historisk överblick över utvecklingen i det som betecknas som mo-

dern finansiell teori, åtföljt av problemdiskussion, syfte samt frågeställning med avgränsningar. 

 

1.1   Bakgrund 
 
Aktiemarknaden är ett komplext system där ett stort antal aktörer medverkar och 

bidrar till dess komplexitet. Många är de som hört talas om den ”osynliga han-

den” som styr marknaden. Vad som egentligen menas med detta gåtfulla påståen-

de, som härstammar från Adam Smith, är att marknadens beteende är en produkt 

av aktörernas växelverkan som i sin tur leds av motivet att maximera sin egen 

nytta.1 Med andra ord resulterar växelverkan mellan enskilda aktörer, på aggrege-

rad nivå, i en komplex marknadsbild som kan vara svår att analysera och förstå.  

 

Många forskare har försökt att hitta mönster, eller åtminstone ledtrådar, som 

skulle kunna förklara marknadens beteende. En av de centrala frågorna är hur 

marknaden prissätter aktier. För att illustrera problematiken kan läsaren föreställa 

sig att Ni ställs inför uppgiften att investera i aktiemarknaden. Hur ska Ni gå till 

väga för att hitta aktier som kan vara köpvärda? Första steget i denna process kan 

vara skattningen (beräkningen) av den förväntade avkastningen, vilket är enklare 

sagt än gjort. Det råder vitt skilda meningar om tekniken för beräkning av den 

förväntade avkastningen. Å ena sidan finns de som påstår att marknaden är effek-

tiv, d v s att ny information, som tillkommer slumpmässigt och därmed inte kan 

förutses, återspeglas i aktiepriser på ett snabbt och effektivt sätt. Det lönar sig 

                                                 
1 Mauboussin (1997), s. 10. 
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helt enkelt inte att försöka ”slå” marknaden genom att tillämpa några analysme-

toder som helst. Slutsatsen är att det framtida aktiepriset inte går att förutse - in-

vestera i en indexfond! Andra avfärdar den effektiva marknadshypotesen och 

hävdar att det finns beprövade metoder med vars hjälp felprissättningar kan upp-

täckas och därmed ovanligt stora vinster tjänas. Det är uppenbarligen svårt att 

avgöra vem som har rätt. Försöker man hitta vägledning i den finansiella teorin 

kommer man snart till insikten att åsikter går isär beträffande de rådande para-

digmen. Men en sak är säker (åtminstone har ingen hittills kommit på någon bätt-

re teknik), Harry Markowitz berömda portföljoptimeringsteknik är fullt använd-

bar i syfte att minimera risken i förhållande till den förväntade avkastningen i en 

aktieportfölj. Problemet som uppstår är återigen valet av aktier som ska ingå i 

denna portfölj.  

 

Valet av aktier baseras på förmågan att förutse aktiernas förväntade avkastning.  

En relativt ny metod är beräkning med hjälp av faktormodeller för förväntad av-

kastning. Sådana modeller betecknas som ”ad hoc”-modeller, vilket innebär att de 

saknar allmänt vedertagen teoretisk förankring. Det rör sig om ekonometriska 

modeller där man med hjälp av, exempelvis, företagsspecifika nyckeltal försöker 

förklara och förutse den förväntade avkastningen för aktier som ingår i modellen. 
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1.2   Historisk överblick 
 
I det följande avsnittet kommer en kort historisk överblick över utvecklingen av beståndsdelar i 

den moderna finansiella teorin att återges. En närmare förklaring ges om varför det kan vara 

intressant att undersöka en modell för förväntad avkastning. Vilka brister uppvisar den mo-

derna finansiella teorin som motiverar användandet av en sådan modell?  

 

1.2.1   Den moderna finansiella teorin 
 

 
Teorin om effektiva marknader initierades redan år 1900 när fransmannen Louis 

Bachelier i sin doktorsavhandling ”Théorie de la Spéculation”2 förutsåg mycket 

av det som senare skulle komma att dominera finansiell teori; att rörelser i aktie-

priser är helt och hållet slumpmässiga (begreppet introducerades fem år senare av 

Karl Pearson som ”random walk”-hypotesen). Spekulerarens matematiska för-

väntningar ansågs vara lika med noll, och förväntad framtida aktiekurs lika med 

dagens kurs.3 Det skulle dröja drygt femtio år innan denna hypotes fick sitt ge-

nombrott, tack vare Maurice Kendalls statistiska tidsserieanalys av aktiepriser som 

visade att de är slumpmässiga och oförutsägbara. Det föreföll inte finnas någon 

som helst korrelation mellan successiva prisförändringar.4 Liknande undersök-

ningar av Granger & Morgenstern5 och Fama resulterade i liknande slutsatser6. 

 

Dessa empiriska resultat möttes av såväl tvivel som erkännanden. Skälet till att 

aktieprisernas slumpmässiga rörelser var svåra att acceptera berodde på den mot-

sägelsefulla logiken; hur kan rörelserna vara slumpmässiga när aktiepriser på ett 

uppenbart och konkret sätt påverkas av vinster, förluster, övertaganden, samman-

                                                 
2 Larsson (2003), s. 14. 
3 Levich, (2001), s. 273. 
4 Sødahl, (2000), s. 3. 
5 Granger & Morgenstern (1963) s. 1. 
6 Dobbins, Witt & Fielding (1994), s. 73. 
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slagningar och andra signifikanta händelser? Förklaringen skulle komma att ges av 

den effektiva marknadshypotesen, EMH, som utvecklades på sextiotalet av Eu-

gene Fama och senare kom att bindas till den neoklassiska makroekonomiska te-

orin om rationella förväntningar. På en effektiv marknad rör sig informationen 

fritt mellan ett stort antal intelligenta och rationella aktörer och aktiepriset antas 

därför spegla all tillgänglig information. Harry Markowitz insåg att om det enbart 

är den förväntade avkastningen som spelar roll så är risken den bestämmande 

variabeln, vilket gav upphov till hans portföljoptimeringsteori. Markowitz port-

följoptimering var ett verktyg med vars hjälp fördelningen av olika tillgångar kun-

de göra förhållandet mellan risk och avkastning så optimalt som möjligt. William 

F. Sharpe och John Lintner utvecklade sin Capital Asset Pricing Model, CAP-

modellen, som bygger på Markowitz portföljoptimering och syftade till att förkla-

ra prissättningsmekanismen för finansiella tillgångar.  

 

I efterhand har det konstaterats att CAP-modellen uppvisar stora brister i att för-

klara marknadens prissättningsmekanism för tillgångar.7 Enligt CAP-modellen är 

högre genomsnittlig avkastning förknippad med högre risk, som uttrycks i form 

av marknadsbeta. Detta betavärde mäter hur en enskild tillgång reagerar på mark-

nadens dragningskraft och är en bestämningsfaktor för risken i en portfölj efter-

som alla andra risker kan diversifieras bort. 

 

Det linjära förhållandet mellan beta och den förväntade avkastningen har blivit 

ifrågasatt i många studier. Exempelvis påvisar Fama och French i en studie att 

aktier med höga värden för finansiella mått, som ”vinst/aktie”, ”JEK/aktie” 

samt ”kassaflöde/aktie”, genererar högre avkastning. Aktier som har sådana 

egenskaper betecknas som värdeaktier medan de som uppvisar låga värden klassi-

                                                 
7 Arnott (1983), s. 45-46, Haugen (2001), s. 249, Brealey & Myers (2003), ss. 995-996, m. fl. 
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ficeras som tillväxtaktier.8 Dessa resultat strider mot CAP-modellen, enligt vilken 

marknadsbeta är den enda faktorn som borde förklara variationen i förväntad 

avkastning. 

 

En annan brist hos CAP-modellen är att den inte kan testas empiriskt. För att 

kunna testa CAP-modellen behöver man testa hypotesen om huruvida den sanna 

markandsportföljen är effektiv, det vill säga dess position i förhållande till ”mini-

mum variance set”. Problemet som uppstår i samband med detta är att det är 

omöjligt att konstruera den sanna marknadsportföljen eftersom denna innehåller 

alla tänkbara typer av tillgångsslag. Samtidigt kan investerare diversifiera sina 

portföljer genom att kombinera inhemska och utländska placeringar, vilket inne-

bär att även dessa inkluderas i den sanna marknadsportföljen. Även om CAP-

modellen skulle visa sig vara den sanna modellen som förklarar tillgångarnas pris-

sättningsmekanism är det omöjligt att bevisa att detta är sant.9 

 

Ett intressant alternativ till CAP-modellen lanserades i och med arbitrageprissätt-

ningsteorin, APT, av Stephen Ross, som kritiserade CAP-modellens simplicitet. 

Enligt APT-modellen kan avkastningen på en tillgång förklaras med hjälp av flera 

faktorer.10  Tillsammans med Richard Roll introducerades ett empirisk test av 

APT-modellen där de sökte identifiera antal faktorer som bestämmer avkastning-

en på en tillgång. Det antogs röra sig om minst tre, men sannolikt fyra, faktorer 

med en signifikant förklaringsförmåga.11 Ett problem med APT-modellen är att 

variabler som anses kunna förklara pissättningsmekanismen är ospecificerade. 

Chen, Roll och Ross försökte identifiera dessa faktorer som representerar den 

systematiska risken. Deras val av variabler vägleddes av den moderna finansie-

                                                 
8 Fama & French (1998), s. 1975. 
9 Haugen (2001), s. 246-247. 
10 Ibid, s. 255. 
11 Roll & Ross (1980), s. 1073. 
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ringsteorin som utgår ifrån att diversifiering är tillgänglig och enbart den systema-

tiska risken påverkar investeringsrisken. De fann att oförväntade förändringar i 

makroekonomiska variabler (som tillväxt i industriproduktion, inflation, skillna-

den i avkastningen mellan statsobligationer och statsskuldväxlar samt skillnaden i 

avkastningen mellan företags- och statsobligationer) har förmågan att förklara 

den förväntade avkastningen på en tillgång.12 Deras studie gav dock inga resultat 

som ansågs vara överlägsna CAP-modellens.13  

 

 

1.2.2   Den nya finansiella teorin 
 
Den effektiva marknadshypotesen har allt mer kommit att ifrågasättas. Redan 

1976 upptäckte Roseff och Kinney ”januari-effekten”14, en så kallad anomali15 

där aktieavkastningen för små företag utan utdelning var ovanligt hög under årets 

första veckor – över stora delar av världen. Sedan skulle en lång rad anomalier 

strömma till, vilket sågs som följd av felaktig prissättning på en ineffektiv mark-

nad. Möjligheten att utnyttja dessa tendenser ledde till uppkomsten av ad hoc-

modeller för förväntad avkastning som erbjudit ytterligare bevis mot CAP-

modellen. Det har visat sig att faktormodeller för förväntad avkastning har god 

förmåga att förutse den framtida aktieavkastningen genom att inkludera ett stort 

antal förklaringsvariabler (faktorer) som beskriver aktiens företagsspecifika egen-

skaper. Mått på risk, som exempelvis marknadsbeta, uppvisar i dessa modeller en 

låg förmåga att förutse framtida vinster. Om man ska bedöma modeller efter de-

ras förmåga att förutse den framtida avkastningen förefaller faktormodeller för 

förväntad avkastning vara överlägsna både CAP- och APT-modellen. 

 
                                                 
12 Chen, Roll & Ross (1986), s. 383. 
13 Haugen (2001), s. 263. 
14 Roseff & Kinney (1976), s. 376. 
15 Statistiskt signifikanta bevis på beteende som motsäger accepterade teoretiska förutsägelser. 



 
 

7 

1.3   Problemdiskussion 
 
Det övergripande antagandet bakom föregående kapitels paradigm (undantaget 

den nya finansiella teorin) är det om rationellt ekonomiskt beteende. Den effekti-

va marknadshypotesen är ett paradigm som, i ett signifikant antal studier, uppvi-

sat en rad brister. Det förefaller att den misslyckats framförallt på en punkt, för-

enklat; om all information redan finns återgiven i aktiepriser och om investerare 

är fullständigt rationella så torde ingen övervinst kunna göras genom att använda 

sig av just information. Är indexfonder således det enda rimliga investeringsalter-

nativet? 

 

Exempelvis har den framträdande vetenskapsgrenen ”behavioural economics and 

finance” utmanat antagandet om rationellt ekonomiskt beteende med argumentet 

att marknaden inte är rationell utan driven av ”fruktan och girighet”16, överdrivet 

självförtroende, flockbeteende och mycket mer som går stick i stäv med rationellt 

ekonomiskt tänkande. Medför detta konsekvenser för marknadens prissättnings-

mekanism, och i vilken omfattning? Varje rationell investerare skulle sällan med-

vetet välja en ”osäker” framför en ”säker” investering utan att kräva kompensa-

tion i form av högre avkastning. CAP-modellen hävdar att beta är det enda risk-

måttet som investerare borde kräva kompensation för. Alla andra risker kan di-

versifieras bort och därför borde investerare inte kräva kompensation för dessa 

risker. Eftersom flera empiriska studier påvisar att det inte förhåller sig så i verk-

ligheten17 blir den naturliga följdfrågan vilka risker investerare vill ha kompensa-

tion för? Vilka risker ingår i marknadens prissättningsmekanism, d v s vilka vari-

abler är starkast korrelerade med förväntad avkastning? 

 

                                                 
16 Lo (2004), s. 15. 
17 Arnott (1983), s. 41-43. 
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För att utföra Markowitz portföljoptimering erfordras skattningar av förväntad 

avkastning, ett tillvägagångssätt som inte preciseras konkret. Problemet här är att 

den effektiva marknadshypotesen å ena sidan proklamerar att aktiepriserna rör sig 

slumpmässigt, medan historiska prisförändringar å andra sidan är en bristfällig 

utgångspunkt för skattning av den framtida förväntade avkastningen. Kontentan 

är att för ett optimalt utfall av Markowitz portföljoptimering erfordras precisa 

skattningar av den förväntade avkastningen. Ett tillvägagångssätt för att få fram 

bättre skattningar kan vara att använda sig av faktormodeller för förväntad av-

kastning. Förespråkare och användare av dessa modeller hävdar att portföljför-

valtningen blivit mer framgångsrik, något som veterligen inte prövats på svenska 

förhållanden. 

 

En sådan förespråkare är Robert A. Haugen18 som har publicerat flera böcker 

och artiklar där han presenterar en faktormodell för förväntad avkastning. Hau-

gen har, ursprungligen tillsamman med Nardin L. Baker, testat modellen på den 

amerikanska aktiemarknaden samt applicerat samma modell på aktiemarknaden i 

Frankrike, Tyskland, Japan samt Storbritannien. De fastställer i deras studie, som 

publicerades i Journal of Financial Economics 1996, att variabler (faktorer) som för-

klarar den förväntade avkastningen uppvisar en slående likhet på världens största 

finansiella marknader. Dessa variabler består huvudsakligen av företagsspecifika 

nyckeltal och är relaterade till risk, likviditet, prisnivå, tillväxtpotential samt tek-

niska faktorer som förklarar den historiska aktieprisutvecklingen. Dessutom påvi-

sar de att variabler som fångar den systematiska risken, som marknadsbeta samt 

APT-beta (som fångar aktiernas känslighet mot förändringar hos olika makro-

ekonomiska variabler), inte har någon betydelse när det gäller att förutse den för-

                                                 
18 Robert A. Haugen är professor emeritus i finans vid University of California, Irvine. Han 

har bl.a. skrivit mer än femtio artiklar i ledande finansiella tidskrifter och tretton böcker. 
Haugen är delägare i Haugen Custom Financial Systems som utvecklat ett program för port-
följhantering som tillämpas av bl.a. ett tjugotal pensionsfonder samt institutionella placerare. 
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väntade aktieavkastningen. Variabler som istället visar sig ha denna förmåga är 

företagsspecifika nyckeltal, exempelvis ”vinst/aktie”, ”JEK/aktie” samt ”kassa-

flöde/aktie”. 

 

Förutom att deras faktormodell påvisar en betydande precision, finner de bland 

annat att aktier med högre förväntad och realiserad avkastning är förknippade 

med lägre risk (volatilitet) medan aktier som har lägre förväntad avkastning upp-

visar en högre risk.19 Detta är varken i enlighet med CAP-modellens förutsägelser 

eller den effektiva marknadshypotesen. Enligt CAP-modellen torde högre risk 

förknippas med högre förväntad avkastning, samtidigt som investerare på en ef-

fektiv marknad skulle prissätta aktier korrekt så att den förväntade avkastningen 

återspeglar risken i den enskilda aktien. Haugen menar att:  
 

“The inefficient market makes many mistakes in pricing stocks. These mis-

takes result in tendencies. Stocks with particular characteristics tend to produce 

premium returns.”20 

 

Med hjälp av en sådan modell för förväntad avkastning rangordnar Haugen aktier 

efter deras förväntade avkastning och grupperar dessa i deciler (tiondelar) så att 

den första (1) decilen innehåller aktier med lägst förväntad samt realiserad avkast-

ning, medan den tionde (10) decilen består av de med störst förväntad och realise-

rad avkastning. Det gemensamma för aktier i tionde decilen är att de i genomsnitt 

uppvisar god soliditet, låg marknadsbeta, god förmåga att täcka sina räntekostna-

der, hög profitabilitet (d v s hög avkastning på eget kapital, totala tillgångar samt 

vinst/aktie). Decilens aktier är vanligtvis stora företag, de har även hög likviditet 

(hög börsomsättning) och har dessutom haft en relativt stabil utveckling under de 

senaste åren. En intressant detalj i detta sammanhang är att trots aktiernas goda 

                                                 
19 Haugen & Baker (1996), 416-417. 
20 Haugen (2002), s. 7. 
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fundamentala nyckeltal är deras pris lågt i förhållande till vinst, kassaflöde samt 

utdelning. Haugen & Baker kommenterar detta i följande citat: 

 
“This result seems counter intuitive in the context of an efficient market. However, 

in a market characterized by serious biases and inefficiencies, is it really surprising 

that we can to (sic!) build a ‘high quality’ portfolio at a ‘bargain’ price?”21 
 

Det är däremot värt att lägga märke till att ingen av de individuella aktier som in-

går i decil 10 innehar alla dessa egenskaper samtidigt. Deras höga förväntade av-

kastning, som i sin tur beror på god utveckling i deras fundamentala nyckeltal, kva-

lificerar de till att ingå i decil 10. Summan av dessa aktier blir decil 10, som är mer 

fullständig som enhet när det gäller ovannämnda egenskaper. Följande citat av 

Haugen & Baker bidrar till att förtydliga detta: 
 

“Since managers typically screen stocks individually to form ”buy lists,” populated 

by stocks with homogeneous, desirable  characteristics, they should have a difficult 

time screening in the type of stocks that populate our decile 10. Indeed, if we were 

to screen by requiring each stock to have decile 10 characteristics, we might well 

find an empty set, with no stocks simultaneously exhibiting low risk, high liquidity, 

low price-level, and high profitability.”22 

 

Det kan således vara värdefullt att söka återskapa en sådan modell, som påstås 

kunna generera bättre skattningar av den förväntade avkastningen, och applicera 

den på den svenska aktiemarknaden.  

 

 

                                                 
21 Haugen & Baker (1996), s. 420. 
22 Haugen & Baker (1996), s. 420. 
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1.4   Syfte 
 
Syftet med studien är att, med en faktormodell, testa huruvida aktieavkastningen 

kan förutses med hjälp av företagsspecifika nyckeltal för de företag som ingår i 

studien samt utvärdera modellens resultat och dra slutsatser. 

 

 

1.5   Frågeställningar 
 
 Till vilken grad går det att förutse förväntad aktieavkastning med hjälp av de 

företagsspecifika nyckeltal för de företag som ingår i studien? 

 Om det visar sig att modellen har / inte har en signifikant precision, vilka im-

plikationer medför detta? 

 

 

1.6   Avgränsning 
 
Denna undersökning avser främst vända sig mot en målgrupp med grundläggan-

de kunskaper inom finansiell ekonomi och statistik. Undersökningen kan vara av 

intresse för alla som handlar med aktier. 

 

Studien avser företag noterade på den svenska aktiemarknaden. Modellen söker 

förklara variationen i avkastningen samt förutse den förväntade avkastningen för 

de sextioåtta företag som studien omfattar. Tidsperioden, för vilken modellen 

testas, sträcker sig från februari 1996 – oktober 2004, baserad på tidsseriedata för 

enskilda företag från januari 1979 som tidigast. 
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1.7   Disposition  
 
Uppsatsen är strukturerad på följande sätt: Efter inledningen följer ett teoretiskt 

kapitel som en sammanhängande fortsättning och fördjupning av den teoretiska 

diskussionen. En mer ingående beskrivning ges av den moderna finansiella teorin 

– som den effektiva marknadshypotesen och CAP-modellen – mot vilken denna 

studies resultat kommer att konfronteras. Därav följer att teorikapitlet inte är 

ett ”traditionellt” sådant, i den mening att den inte syftar till att förklara eventuel-

la resultat som inte är förenliga med den moderna finansiella teorin. Mot denna 

teoretiska grund ges en förklaring till de variabler, indelade i klasser, som inklude-

ras i studien. Undersökningen fortskrider med metodkapitlet, i vilket tillväga-

gångssättet kring modellens genomförande redovisas. Då detta kapitel är intimt 

kopplat till den empiriska undersökningen följer så det empiriska analyskapitlet, 

där resultaten redovisas och analyseras på samma gång. I det avslutande kapitlet 

dras slutsatser och frågeställningar besvaras utifrån de resultat som presenteras i 

det empiriska analyskapitlet.  
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2. MODERN FINANSIELL TEORI 
 
I detta kapitel ges en beskrivning av de rådande paradigmen inom den moderna finansiella teo-

rin. För att i ett senare skede kunna jämföra hur studiens resultat stämmer överens med de rå-

dande teorierna är en ingående redogörelse befogad. 

 

2.1   ”Random-walk”-hypotesen 
 
År 1900 kom fransmannen Louis Bachelier, i sin doktorsavhandling, fram till 

slutsatsen att aktiekurser följer en slumpmässig gång, s.k. ”random-

walk”23. ”Random-walk” beskriver rörelsen hos en variabel vars framtida föränd-

ringar inte kan förutses eftersom dessa förändringar är slumpmässiga. Givet da-

gens värde är sannolikheten för upp- eller nedgång lika.24 ”Random walk” är ett 

exempel på en icke-stationär tidsserie vilket innebär att den inte tenderar att åter-

gå till sitt ursprungliga värde eller något annat värde och har oändligt stor varians. 

Historiska aktiekurser skulle därmed vara icke-stationära tidsserier och helt oför-

utsägbara, till skillnad mot en stationär tidsserie som på längre sikt tenderar att 

röra sig mot medelvärdet (eng. ”mean reversion”) och fluktuationen kring medel-

värdet, som uppmäts i form av varians, är i stort sätt konstant.25 När aktiekurser-

na rör sig helt slumpmässigt, utan drift, är det framtida priset för en period framåt 

i tiden (Pt+1) lika med dagens pris (Pt) plus den slumpmässiga feltermen (ut + 1).     

11 ++ += ttt uPP    (2.1)  

Det framtida aktiepriset två perioder framåt är lika med dagens aktiepris plus den 

första samt den andra periodens slumpmässiga feltermer. 

21212 +++++ ++=+= tttttt uuPuPP   (2.1.1) 

                                                 
23 Dobbins, Witt & Fielding (1994), s. 70. 
24 Mishkin (2001), s.702. 
25 Levich (2001), s. 129 samt Gujarati (2003), s. 798. 
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Samma logik används för att prognosera det framtida aktiepriset tre perioder 

framåt. Detta är lika med dagens aktiepris plus den första, den andra och den 

tredje periodens slumpmässiga feltermer enligt ekvation (2.1.2). 

321323 ++++++ +++=+= ttttttt uuuPuPP  (2.1.2) 

Generellt kan för det förväntade aktiepriset som rör sig helt slumpmässigt för n 

perioder framåt följande uttryck skrivas: 

nttnt uPP
++ ∑+=    (2.1.3) 

Det som framgår av dessa ekvationer är att medelvärdet, eller det förväntade vär-

det, för aktiepriset P är det ursprungliga värdet (Pt) som är konstant. Variansen 

som uttrycker volatiliteten kring medelvärdet ökar oändligt med tiden t.  ”Ran-

dom walk” utan drift är exempel på en icke-stationär tidsserie. En annan intres-

sant egenskap hos ”random walk”-rörelsen är att den utsätts för slumpmässiga 

chocker. Inflytandet från dessa chocker, som påverkar det framtida värdet, för-

svinner inte med tiden utan är ständigt närvarande. I ekvation (2.1.3) kan det utlä-

sas att priset P vid tidpunkten (t+n) är lika med dagens pris (Pt) plus summan av 

de slumpmässiga feltermer som representerar ovan nämnda chocker.26  

 

Då en tidsserie uppvisar slumpmässiga rörelser, i enlighet med ”random walk”, är 

den förväntade jämviktsavkastningen konstant (r0) och uttrycks med naturlig lo-

garitm som: 

101 )ln()ln( ++ +=− ttt urPP   (2.2) 

där (ut + 1) är en slumpmässig felterm. Detta innebär att det framtida förväntade 

aktiepriset är lika med dagens pris oavsett för vilken framtida period prognosen 

görs. Skulle r0 däremot inte vara lika med noll har aktiekurser en ”random-walk” 

med drift (även benämnd konstant eller linjär drift).27 ”Random walk” med drift 

                                                 
26 Levich (2001), s. 272 samt Gujarati (2003), s. 799. 
27 Levich(2001), s. 231. 
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är också ett exempel på en icke-stationär tidsserie och beroende på om r0 är posi-

tiv eller negativ rör sig priserna uppåt eller nedåt.28 

 

Skulle aktiekurser ha konstant medelvärde och varians över tiden skulle de vara 

exempel på stationära tidsserier, vilket i sin tur skulle innebära att framtida priser 

kan förutses. Skillnaden mellan stationära och icke-stationära tidsserier har en vik-

tig roll vid bestämmandet av huruvida en trend (utvecklingen i en tidsserie över 

tiden) är deterministisk eller stokastisk (slumpmässig). En deterministisk trend 

kan förutses helt och hållet, till skillnad fån en stokastisk trend som inte kan för-

utses.29 Det är viktigt att påpeka att enligt den effektiva marknadshypotesen rör 

sig aktiepriser helt slumpmässigt och det är omöjligt att förutse morgondagens 

aktiepriser med hjälp av dagens priser. Om aktiepriset har lika chans att gå upp 

eller ned är den bästa gissningen att det framtida priset kommer att vara lika med 

dagens pris. 

 

 

2.2   Hypotesen om effektiva marknader 
 

”A market in which prices always ‘fully reflect’ all available information is called 
‘efficient’.”30 

 
En kapitalmarknad, som aktiemarknaden, sägs vara effektiv om priserna på till-

gångarna (aktier) till fullo återspeglar tillgänglig information. Denna klassiska de-

finition utvecklades formellt av Eugene Fama 1970.31 Varje transaktion involverar 

två parter; köpare och säljare. Såvida ingen av dessa gör systematiska fel borde 

spekulation i längden vara ett nollsummespel. På öppna och konkurrenskraftiga 

                                                 
28 Gujarati (2003), s. 800. 
29 Gujarati (2003), s. 802. 
30 Fama, E. (1970) s. 383. 
31 Levich (2001) s. 229. 
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börser leder miljontals transaktioner till att generera ett jämviktspris som åter-

speglar marknadens förväntningar på kassaflöden och risk. Rörelser i aktiekurser 

beror antingen på förändrad diskonteringsränta för framtida kassaflöden eller på 

ny information rörande dessa32. Förändringar tillkommer på ett slumpmässigt sätt. 

Varje ny information som är relevant för dessa förväntningar torde, enligt den 

effektiva marknadshypotesen (EMH), därför omgående återspeglas i aktiepriserna. 

När förhållandet gäller kan inga systematiska övervinster göras, d v s högre vins-

ter än marknadens genomsnittliga avkastning. Antag att 1, +tjr  är den faktiska peri-

odavkastningen för aktie j under period t + 1. Den förväntade avkastningen för 

samma period, med tillgänglig information (I) i beaktning, skrivs vid tidpunkt t 

som )~( 1, IrE tj + . Investerarens överavkastning (Z) för period t + 1 blir således, en-

ligt EMH: 

)~( 1,1,1, IrErZ tjtjtj +++ −=   (2.3) 

Den förväntade överavkastningen för period t + 1, med tillgänglig information, 

blir: 

0)( 1, =+ IZE tj   (2.4) 

Transaktionskostnader, skatt och informationskostnader är exkluderade i denna 

grundläggande modell. Alla investerare förväntas dessutom ha homogena för-

väntningar.33 

 

Diskussionen om marknadseffektivitet syftar till marknadens precision när det 

gäller prissättningen av finansiella tillgångar. Om ny information uppstår om ett 

visst företag, hur lång tid tar det innan marknaden absorberar och utnyttjar denna 

information och när, samt i vilken utsträckning, återspeglas detta i aktiepriset? 

Eftersom marknaden varken förefaller vara strikt effektiv eller strikt ineffektiv34 

                                                 
32 Ackert & Smith (1993) s. 2. 
33 Levich (2001), ss. 229-230. 
34 Dobbins, Witt & Fielding (1994), s. 82. 
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bör man snarare ställa sig frågan i vilken utsträckning som marknaden är effektiv. 

Ett sätt att mäta marknadens effektivitet är att undersöka vilka former av infor-

mation som återspeglas i aktiepriset. 

 

 

2.2.1   Tre former av marknadseffektivitet 
 

 
Svagt effektiv: Den för investerarna tillgängliga informationen utgörs av den hi-

storiska kursutvecklingen, som inte kan användas för att skapa övervinster efter-

som aktiepriser rör sig slumpmässigt inte har något ”minne”. Endast ny informa-

tion eller störningar kan påverka priset, men dessa händelser kan inte förutses. 

Förutsägbara händelser återspeglas redan i priset.35 

 Tidsserieanalys kan inte skapa övervinster 

 Teknisk analys kan inte heller skapa övervinster 

 ”Timing” är omöjlig 

 

Halvstarkt effektiv: Under den halvstarka formen av marknadseffektivitet åter-

speglar aktiepriser till fullo all information tillgänglig för allmänheten, liksom den 

historiska utvecklingen. Inga övervinster kan göras genom att studera ett företags 

redovisningsmässiga information, nyckeltal, investeringsplaner och så vidare ef-

tersom dessa redan är inbegripna i dagens aktiekurs.36 

 Teknisk analys fungerar inte här heller 

 Fundamentalanalys av ett företag kan inte skapa övervinster. 

 

                                                 
35 Brealey & Myers (2003) s. 351, Germain (2000) s. 24. 
36 Ibid. 



 
 

18 

Starkt effektiv: Till skillnad mot den halvstarka formen återspeglar aktiekursen 

här all tänkbar tillgänglig information. Exempelvis skulle insiderinformation på-

verka aktiekursen så fort den uppstår.37 

 Inte ens insiderinformation kan skapa övervinster. 

 

 

2.2.2   Tester av marknadseffektivitet 
 
 

“Even low forecasting ability […] is useful in achieving abnormal returns but, un-

fortunately, forecasting ability is very hard to find. Discovering it requires the 

comparison of many forecasts with actual results, as the forecaster could have a 

lucky run.”38 

 
Eugene Fama kategoriserade tester av EMH enligt graden av effektivitet.39 Nedan 

följer två av dessa kategorier exemplifierade med några av de mer betydelsefulla 

studierna. 

 

Svag form: Tester av förutsägbar avkastning undersöker i detta fall huruvida avkast-

ning kan förutsägas med historiska priser. Om aktiepriser mot förmodan rör sig i 

cykler som inte nödvändigtvis återspeglar företagens underliggande verksamhet 

föreligger informationsasymmetri om de investerare som har kännedom om före-

komsten av sådana cykler kan utnyttja detta för att skapa övervinster. Teknisk 

analys är en vanlig metod för att söka dra fördel av sådana cykler. Dock torde de 

spekulativa möjligheterna till övervinster elimineras då marknaden i stort upp-

täcker denna ineffektivitet. Enkelt uttryckt så ökar köptrycket på en aktie när kur-

sen närmar sig den cykliska lägstanivån, vilket i sin tur driver upp priset. Det om-

vända inträffar då kursen närmar sig cykelns högsta nivå och säljtrycket ökar vil-

                                                 
37 Brealey & Myers (2003) s. 351, Germain (2000) s. 24. 
38 Dobbins, Witt & Fielding (1994) s. 81. 
39 Levich (2001), s. 234. 
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ket sänker priset. Detta späder ut de cykliska svängningarna och därmed möjlig-

heterna till övervinster. När detta inträffar kan marknaden sägas vara svagt effek-

tiv.40 Denna kategori avser tester av den svaga formen av marknadseffektivitet. 

 

Bland de mer kända testerna finns de som inte funnit någon korrelation mellan 

aktiepriser över tiden (Kendall41, Granger & Morgenstern42), de som funnit kor-

relation som dock inte varit tillräckligt signifikant som för att förutse aktierörelser 

(Moore, Fama)43, liksom de som funnit tillräckligt signifikant korrelation hos ak-

tierörelser för att skapa teoretiska övervinster (Alexander, Cootner och Samuel-

son)44. Studier av den svenska aktiemarknaden, baserat på perioden 1919-1990, 

tyder på att den månatliga avkastningen inte har en (log-) normal fördelning utan 

snarare en toppig fördelning med kraftiga svansar. Aktiekursernas kontinuerliga 

rörelser har en positiv autokorrelation,45 d v s att prisförändringen under föregå-

ende period är korrelerad med prisförändringen under nästa period. Korrela-

tionskoefficienten mellan på varandra följande observationer benämns autokorre-

lationskoefficienten. Exemplifierat innebär en autokorrelationskoefficient på 

+0,05 för aktie j att gårdagens prisförändring på +1% över genomsnittet (för j) 

ger (+1% * 0,05 =) +0,05% som troligaste prisförändring för aktien idag.46 

 

Halvsvag form: Händelsestudier undersöker huruvida priser påverkas av tillkän-

nagörandet av ny information som kvartals- och årsrapporter, tillkännagivande av 

företagssammanslagningar, o s v. Med fundamentalanalys söker man uppskatta 

det ”verkliga”, företagsmässiga värdet på aktier, i motsats till marknadsvärdet som 

                                                 
40 Sloman (2003) s. 247. 
41 Simon (2004). 
42 Granger & Morgenstern (1963) s. 1. 
43 Dobbins, Witt & Fielding (1994), s. 73. 
44 Ibid. 
45 Frennberg (1994), s. 4. 
46 Brealey & Myers (2003), s. 348. 
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antas kunna vara fel prissatt. En av de mer kända händelsestudierna genomfördes 

av Ray Ball och Paul Brown, som fann att cirka 90 % av den information som 

publiceras i årsrapporten blir tillgänglig för allmänheten innan offentliggörandet.47 

Richard Roll och Robert S. Kaplan fann inga bevis för att manipulering med bok-

föringen (deprecieringar, FoU, o s v så att vinsten blåses upp) hade någon per-

manent positiv effekt för företaget och dess aktie. Uppenbarligen diskonterade 

aktieägarna förväntade kassaflöden, och inte vinst per aktie.48 Dessa bägge resul-

tat är i linje med den halvstarka formen av marknadseffektivitet. 

 

I Sverige publicerades 1975 en doktorsavhandling av Lars-Erik Forsgårdh och 

Krister Hertzen där man, bland annat, undersökt redovisningsinformationens49 

betydelse för kursbildningen. Man drog slutsatsen att informationen genomsnitt-

ligt sett hade betydelse för kursbildningen, däremot kunde man inte fastställa en-

tydigt i vilken utsträckning informationen haft betydelse.50 En annan doktorand, 

Stina Skogsvik, undersökte 2002 i sin doktorsavhandling svenska tillverkande fö-

retags (offentligt tillgängliga) årsredovisningar för att prognostisera framtida av-

kastning på eget kapital. Dessa prognoser har sedan legat till grund för placerings-

strategier i aktier noterade på Stockholms fondbörs, vilka genererat en högre av-

kastning än den som motiveras av olika mått av placeringsrisk. Dock förekommer 

betydande tidsmässig instabilitet vad beträffar möjligheten till prognostisering av 

räntabiliteten samt förekomsten av övernormal avkastning.51 

 

Oavsett graden av marknadseffektivitet torde ingen investerare kunna förutsäga 

framtida avkastning. Omfattande undersökningar av, bland annat, Ambachtsheer 

och Dimson & Marsh har visat att analytiker och portföljförvaltares prognosför-
                                                 
47 Basu (1977), s. 665. 
48 Dobbins, Witt & Fielding (1994), s. 76. 
49 Utdelnings-, fondemissions- och nyemissionsinformation. 
50 Forsgårdh & Hertzen (1975), ss. 283-285. 
51 Skogsvik (2002) ss. 343-375. 
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måga visst genererat övervinster, med positivt korrelation mellan prognostiserad 

och faktiskt avkastning.52 

 

 

2.2.3   Anomalier; ”köp till advent och sälj till kräftorna” 
 
Statistiskt signifikanta bevis på beteenden som motsäger accepterade teoretiska 

förutsägelser (som den effektiva marknadshypotesen) benämns ”anomalier”. Ak-

tieanomalier är regelbundenheter i avkastningen som inte kan förklaras med akti-

ens risk. Nedan följer de vanligaste anomalierna. 

  

Storlekseffekten: Rolf Banz fann att den genomsnittliga avkastningen på New 

York Stock Exchange för små företag var avsevärt högre än den för stora företag. 

Effekten var dock inte konstant under perioden och Banz föreslog att resultaten 

kunde bero på feltolkningar av CAP-modellen snarare än marknadsineffektivitet. 

Flera undersökningar har senare bekräftat denna storlekseffekt, som i varierande 

utsträckning även gäller i Australien, Kanada, Japan och London.53 

 

Earnings/price-effekten: Studier av Sanjoy Basu54 och Reinganum55 visade att 

företag med höga e/P-tal genererade högre avkastning än förväntat. Dessa tydde 

även på att e/P-talet är relaterat till storlekseffekten. Dock stod de små företagen 

för låga e/P-tal i Reinganums studie, vilket motsäger den storlekseffekt som Banz 

kom fram till. De Bondt och Thaler har även påvisat att aktier med extremt höga 

e/P-tal (relativt marknadsgenomsnittet) ger högre riskjusterad avkastning än akti-

                                                 
52 Dobbins, Witt & Fielding (1994), s. 81. 
53 Dobbins, Witt & Fielding (1994),  s. 111. 
54 Basu (1977), s. 663. 
55 Dobbins, Witt & Fielding (1994), s. 113. 
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er med låga tal.56 Få tyngre referenser finns till huruvida denna anomali före-

kommer på den svenska aktiemarknaden eller inte. 

 

Kalendereffekten: Innan akademiska studier genomfördes inom detta område 

var det känt bland vissa investerare att aktiekurserna ofta kunde sjunka mot årets 

slut för att sedan stiga i början av januari. Rozeff och Kinney genomförde 1976 

den första omfattande studien angående denna effekt, vars resultat bekräftade 

förekomsten av en januarieffekt. Efter upptäckterna av storleks- och P/e-

effekterna gjordes undersökningar som visade att en stor del av de övervinster 

som genererades av småföretag tillkom under årets första handelsdagar. Ungefär 

halva storlekseffekten uppstod exempelvis under januari månad.57 

 
Diagram 2.1 Genomsnittlig avkastning per månad för Affärsvärldens Generalindex (1979-

2004), egna beräkningar. Källa: Six Trust. 
 
 

                                                 
56 De Bondt & Thaler (1984), s. 3. 
57 Dobbins, Witt & Fielding (1994), ss. 114-116. 
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Studier av den svenska aktiemarknaden har visat att det förekommer starka sä-

songsmässiga mönster, med hög avkastning främst i januari och låg avkastning 

under augusti till oktober, visualiserat i diagram 2.1 ovan. Januarimönstret är nå-

got starkare än i andra länder, överraskande stabilt över tiden och förefaller vara 

starkast förknippat med mindre bolag.58 Däremot finns få referenser till höstmå-

nadernas lägre avkastning. 

 

JEK/kurs-effekten: Rosenberg, Reid och Lanstein visade att övervinster kunde 

åstadkommas genom att investera i företag med en låg kurs i relation till det (ju-

sterade) egna kapitalet.59 Har veterligen inte återfunnit i studier av svenska förhål-

landen. 

 

 

2.2.4   Summering 
 
Varför är den effektiva marknadshypotesen subjekt för ständiga diskussioner 

inom finansieringsteori? Ett rimligt svar är paradigmet om rationellt beteende 

inom ekonomisk teori. Är marknaden effektiv så beter sig aktier som om de vore 

rationellt prissatta. Flera studier stöder EMH i alla tre former. Är marknaden där-

emot ineffektiv prissätts aktier enligt irrationellt, emotionellt och psykologiskt 

beteende, för att ta några exempel. Det finns empiriskt stöd för ineffektivitet. Är 

marknaden ineffektiv skulle flera modeller för prissättning av aktier, som CAP- 

och APT-modeller, vara otillräckliga för att förklara och förutsäga aktieavkastning. 

Dessa modeller, som utvecklats ur tankarna om effektiva marknader, är teorier 

som söker beskriva prisstrukturen hos finansiella tillgångar, hur priser och för-

väntad avkastning skiljer sig åt för olika tillgångar beroende på skillnader i dessa 

tillgångars riskegenskaper. 

                                                 
58 Frennberg (1994), s. 30., Unga Aktiesparare (2004). 
59 Dobbins, Witt & Fielding (1994), s. 113. 



 
 

24 

2.3   Markowitz portföljoptimeringsmodell 
 
Eftersom CAP-modellen bygger på Harry Markowitz portföljoptimering behövs 

en introduktion av denna innan CAP-modellen presenteras. Markowitz modell 

besvarar följande problem: hur uppnås en optimal kombination av tillgångar i en 

portfölj? 

 

Givet en viss population av aktier kan dessa kombineras för att bilda ett antal 

portföljer (se figur 2.2 där aktier betecknas som cirklar). Portföljer representerar 

olika investeringsmöjligheter. Givet en viss risknivå, uttryckt som standardavvi-

kelse, föredras portföljer med högre förväntad avkastning, eller omvänt, givet en 

viss nivå av förväntad avkastning föredras portföljer med lägre risk. Markowitz 

portföljoptimeringsteknik syftar till att hitta optimala kombinationer av aktier och 

bilda portföljer som ingår i ”minimum variance set”, som är den halvellipsforma-

de kurvan i figur 2.2.  Varje punkt längs ”minimum variance set” representerar en 

portfölj som för en viss nivå av förväntad avkastning har den lägsta möjliga stan-

dardavvikelsen (eller varians) givet en viss population av aktier. Beroende på hur 

risken mätts på den horisontala linjen kan man använda betäckningen ”minimum 

variance set” eller ”minimum standard deviation set”. Inte alla portföljer 

längs ”minimum variance set” är effektiva portföljer. Portfölj MVP i figur 2.2 är 

portföljen med den lägsta möjliga standardavvikelsen, den så kallade ”global mi-

nimum variance portfolio”. Portföljer som ingår i den övre delen av ”minimum 

variance set” är effektiva portföljer eftersom dessa har högsta möjliga förväntade 

avkastning givet en viss risknivå, t ex portfölj B i figur 2.2. Dessa portföljer bildar 

den effektiva fronten och föreställer de mest önskvärda investeringsmöjligheterna. 
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Figur 2.2 The minimum variance set. 

 

Det gemensamma för punkt A och B är att de ingår i ”minimum variance set” 

eftersom båda har lägsta standardavvikelse givet den förväntade avkastningen. De 

har samma standardavvikelse och olika nivåer av förväntad avkastning. Till skill-

nad från portfölj A är portfölj B en effektiv portfölj eftersom den har högsta för-

väntade avkastning givet standardavvikelsen medan A egentligen har den lägsta 

förväntade avkastningen givet standardavvikelsen. Investerare väljer då en av de 

effektiva portföljerna utifrån sina riskpreferenser.60 

 

John Lintner påpekar i samband med valet av den optimala portföljen att syftet 

med diversifieringen inte är att undvika risk eller minimera den, utan snarare att 

välja den bästa portföljen, d v s portföljen som har bästa kombinationen av risk 

och förväntad avkastning. En riskavert investerare söker minimera risken som är 

förknippad med varje given nivå av den förväntade avkastningen och väljer en 

portfölj som har högsta kvoten mellan den förväntade avkastningen och risken. 

En sådan portfölj har inte den minsta risken men en högre avkastning som port-

                                                 
60 Haugen (2001), ss. 81-83. 
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följen erbjuder kompenserar för högre risktagande. En sådan optimal portfölj är 

den som erbjuder den bästa diversifieringen.61 

 

För att kunna beräkna den effektiva fronten är skattningar av den förväntade av-

kastningen, dess standardavvikelse samt kovariansen mellan tillgångar nödvändiga. 

Ett sätt att erhålla dessa är genom att använda sig av historiska tidsserier. Pro-

blemet är att skattningar av den förväntade avkastningen baserade på historisk 

avkastning är opålitliga eftersom dessa inte representerar företagets karaktär i 

dagsläget (företaget kan ha förändrat sin kapitalstruktur, o s v). Detta kan ge upp-

hov till signifikanta skillnader mellan den framtida och historiska avkastningen. 

För att erhålla bättre skattningar av den förväntade avkastningen samt kovarian-

sen kan olika faktormodeller användas. Den enklaste formen av en sådan modell 

är CAP-modellen. I denna modell antas tillgångar reagera på olika sätt till en enda 

faktors dragningskraft, nämligen marknadsportföljen.62  

 

CAP-modellen förenklade de omfattande beräkningar som Markowitz portföljop-

timering krävde. För att utföra beräkningar för exempelvis 100 aktier reduceras 

datamängden från 5150 för Markowitz modell till 302 när man använder sig av 

Sharpes CAP-modell.63 

 

 

                                                 
61 Lintner (1965), s. 610. 
62 Haugen (2001), s. 134. 
63 Dobbins, Witt & Fielding (1994), s. 42. 
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2.4   “The Capital Asset Pricing Model” 
 
“The Capital Asset Pricing Model”, CAP-modellen, är, som namnet antyder, en 

teori som förklarar tillgångarnas prissättningsmekanism, d v s hur exempelvis ak-

tier prissätts i förhållande till deras risk. Teorin introducerades av William F. 

Sharpe 1964 även om andra forskare som John Lintner och Jan Mossin kom fram 

till samma resonemang 1965 respektive 1966. Förhållandet mellan risk och av-

kastning som CAP-modellen identifierar har som utgångspunkt att alla investera-

re använder sig av Markowitz portföljoptimeringsteknik för att identifiera olika 

portföljer längs den effektiva fronten för att sedan utifrån den individuella risk-

preferensen investera i en av dessa effektiva portföljer. Med andra ord förklarar 

CAP-modellen hur tillgångar skulle vara prissatta om alla skulle investera i effek-

tiva portföljer.64 Teorin bygger på några grundläggande antaganden: 

 Investerare kan låna in och ut till samma riskfria ränta. 

 Investerare har homogena förväntningar när det gäller olika investeringar 

med avseende på den förväntade avkastningen, standardavvikelsen samt 

korrelationen. 

 Det råder inga marknadsimperfektioner i form av skatter, transaktions-

kostnader, inflation, ränteförändringar samt att informationen är fritt till-

gänglig för alla. 

Vissa antaganden är orealistiska, men CAP-modellen antas gälla även om anta-

ganden modifieras för att bättre spegla verkligheten.65 

 

                                                 
64 Haugen (2001), s. 201. 
65 Dobbins, Witt & Fielding (1994), s. 46. 
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På en effektiv marknad, där alla håller effektiva portföljer, definierar CAP-

modellen förhållandet mellan den förväntade avkastningen på en tillgång och dess 

systematiska risk med följande uttryck: 

[ ]FMiFi RRERRE −+= )()( β   (2.5) 

där: 

)( iRE  = den förväntade avkastningen på tillgång i 
FR       = den riskfria räntan 

)( MRE  = den förväntade avkastningen på marknadsportföljen 
iβ         = marknadsbeta för tillgång i 

FM RRE −)(  = den förväntade riskpremien på marknadsportföljen. 
 

Denna ekvation föreställer ”security market line” (SML) och visar att den förvän-

tade avkastningen är en linjär funktion av tillgångens marknadsbeta. Marknadsbe-

ta representerar tillgångens känslighet för marknadsrörelser och mäter tillgångens 

systematiska risk. Nedan visas detta förhållande grafiskt i figur 2.3 . Lutningen 

hos SML är den förväntade riskpremien på marknadsportföljen ( FM RRE −)( ) me-

dan intercepttermen ges av den riskfria räntan (RF). Marknadsportföljen beteck-

nas som M. 

 

Figur 2.3 Security market line. (Modifierad efter Dobbins, Witt & Fielding (1994), s. 59). 
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Ekvation (2.5) kan skrivas i form av förväntad riskpremie genom att subtrahera 

RF från båda sidor av ekvationen, vilket ger följande ekvation:     

[ ]FMiFi RRERRE −=− )()( β   (2.6) 

I denna form uttrycker SML att den förväntade riskpremien på tillgång i är lika 

med tillgångens marknadsbeta multiplicerad med marknadens riskpremie. I detta 

fall går SML genom origo (se figur 2.4 nedan). 

 

 
Figur 2.4 Security market line i form av förväntad riskpremie. (Modifierad efter Dobbins, 

Witt & Fielding (1994), s. 59). 
 

Eftersom den osystematiska, eller företagsspecifika, risken kan elimineras genom 

diversifiering är den systematiska risken den enda relevanta risken. Företagsspeci-

fik risk påverkar endast den enskilda företaget och har ingen större påverkan på 

andra företag på marknaden. Exempel på detta är att en ledande person avgår, 

eller att företaget drabbas av strejk. Sådana händelser påverkar avkastningen för 

den specifika aktien men inte avkastningen på marknadsportföljen.66  

 

                                                 
66 Se Haugen (2001), s. 136, Dobbins, Witt & Fielding (1994), ss. 47-48 samt Sharpe (1964), s. 

441. 
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Sharpe understryker betydelsen av diversifieringen som gör det möjligt för inve-

sterare att undgå alla former av risk förutom risken som orsakas av svängningar i 

den ekonomiska aktiviteten. Denna typ av risk förblir även i en effektiv portfölj. 

Eftersom företagsspecifik risk kan diversifieras bort är endast känsligheten hos 

tillgångarnas avkastning för svängningar i den ekonomiska aktiviteten relevant för 

att bedöma risken hos en tillgång.67  

 

Den relevanta delen av en tillgångs totala risk är marknadsbeta, som uttrycker hur 

mycket en tillgång bidrar till portföljens risk. Alla korrekt prissatta tillgångar och 

portföljer befinner sig på SML och på en effektiv marknad existerar ett linjärt 

förhållande mellan tillgångarnas förväntade avkastning och risk. Marknadsport-

följens β är lika med 1 (som visas i figur 2.3) medan den riskfria tillgången har β  

lika med 0. En enskild tillgång med β = 2 har en förväntad riskpremie som är 

dubbelt så stor som marknadens riskpremie. En sådan tillgång kan ses som en 

högrisktillgång. En annan tillgång med β = 0,5 kan ses som en lågrisktillgång; om 

den förväntade avkastningen på marknadsportföljen går upp (ned) med 1 procent 

går den förväntade avkastningen på tillgången upp (ned) med 0,5 procent. Till-

gångar med β < 1 betecknas som defensiva eftersom de reagerar i mindre om-

fattning på marknadens svängningar medan tillgångar med β > 1 kallas för cyklis-

ka företag.68 

 

CAP-modellen, som nämndes ovan, underlättar beräkningar av tillgångarnas risk, 

exempelvis kan den systematiska risken för en tillgång i, σi, beräknas om man 

känner till marknadens standardavvikelse, σM, samt tillgångens marknadsbeta en-

ligt följande ekvation: 

Mii σβσ =    (2.7) 

                                                 
67 Sharpe (1964), s. 441. 
68 Dobbins, Witt & Fielding (1994), ss. 59-60. 
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På samma sätt beräknas portföljens systematiska risk, σp, genom att multiplicera 

portföljens beta, βp, med marknadens standardavvikelse, σM, enligt följande ut-

tryck: 

Mpp σβσ =    (2.8) 

Portföljens beta är det viktade genomsnittet av marknadsbeta för de tillgångar 

som ingår i portföljen där  X är vikten investerad i den enskilda tillgången och 

uttrycker andelen av portföljens totala marknadsvärde investerad i tillgången i, 

medan n föreställer  antalet tillgångar i portföljen. 

∑
=

=
n

i
iip X

1
ββ   (2.9) 

Marknadsportföljen är en väldiversifierad och effektiv portfölj. Enligt CAP-

modellen har tillgångar med högre systematisk risk en högre förväntad avkastning 

på en effektiv marknad. Priser på tillgångar, samt deras förväntade avkastning, ger 

kompensation endast för den systematiska risken eftersom alla andra risker kan 

diversifieras bort.69 

 

 

2.4.1   CAP-modellen; ”bluff eller frälsning”? 
 
Enligt CAP-modellen är marknadsportföljen effektiv, d v s den befinner sig på 

den effektiva fronten. CAP-modellen förutser hur tillgångar skulle vara prissatta 

om alla investerade i effektiva portföljer, och marknadsportföljen utgör kombina-

tionen av alla existerande portföljer i en ekonomi. Om varje enskild investerare 

håller en effektiv portfölj så är följaktligen kombinationen av alla dessa effektiva 

portföljer också effektiv. För att kunna testa CAP-modellen behöver man under-

söka huruvida marknadsportföljen är effektiv. De första testerna bekräftade CAP-

modellens förutsägelser. Modellen blev snabbt accepterad bland akademiker och 

                                                 
69 Se Haugen (2001), s.138, Dobbins, Witt & Fielding (1994), s. 53 samt Sharpe (1964), ss. 441-

442. 
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professionella förvaltare. 1977 ifrågasatte Roll bland annat dessa empiriska tester 

av CAP-modellen samt användningen av beta som riskmått.70 Beträffande tester 

av CAP-modellen påpekade han att den enda hypotesen som kan testas är mark-

nadsportföljens effektivitet. Om den är effektiv så är det linjära förhållandet mel-

lan risk och förväntad avkastning en naturlig konsekvens av marknadsportföljens 

effektivitet. För att kunna utföra en sådan empirisk test måste man använda sig av 

en ”proxy” för marknadsportföljen. I fall den sanna marknadsportföljen inte kan 

identifieras kan CAP-modellen vare sig förkastas eller bekräftas. Även om den 

sanna marknadsportföljen är effektiv behöver inte dess proxy vara effektiv och 

därför kan detta vare sig bekräfta eller förkasta det linjera förhållandet mellan 

förväntad avkastning och risk.71 

 

Själva marknadsportföljen innehåller varje tänkbar tillgång i det ekonomiska sy-

stemet. På grund av detta är det omöjligt att testa dess effektivitet, d v s dess po-

sition i förhållande till ”minimum variance set”. Marknadsportföljen som kan ob-

serveras (oftast i form av index) omfattar en liten del av de tillgångar som ingår i 

den sanna marknadsportföljen. Detta är orsaken till varför CAP-modellen inte 

kan testas. Även om CAP-modellen skulle vara den sanna modellen som förklarar 

tillgångarnas prissättningsmekanism är det omöjligt att bevisa att detta är sant.72 

 

 

                                                 
70 Haugen (2001), s. 236. 
71 Dobbins, Witt & Fielding (1994), s. 65. 
72 Haugen (2001), ss. 246-251. 
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2.5   Faktorer som skulle kunna förklara variationen i för-
väntad avkastning 
 
Om aktiemarknaden är perfekt likvid och effektiv borde skillnader i risk vara den 

enda bestämmande faktorn för skillnader i förväntad avkastning enligt rådande 

paradigm. Haugen, å sin sida, menar att p g a aktiemarknadens heterogena likvidi-

tet, liksom förekomsten av snedvriden prissättning i förhållande till tillgänglig in-

formation, kan flera variabler som inte är relaterade till risk vara värdefulla för att 

förutsäga aktieavkastningens tvärsnitt (eng. ”cross-section”). I skenet av denna 

möjlighet baseras förklaringsfaktorer för den förväntade aktieavkastningen på 

följande fem faktorklasser: risk, likviditet, prisnivå, tillväxtpotential samt tekniska 

faktorer. 73 

 

Det behöver inte betyda att dessa faktorer skulle vara de kraftfullaste, men ur en 

praktisk synvinkel är dessa variabler de lättåtkomligaste med de databaser som 

finns att tillgå idag. Databasen Six Trust, som använts för denna undersökningen, 

innehåller de flesta av variablerna som Haugen och Baker inkluderar i deras stu-

die, vilket kan vara viktigt för att kunna erhålla liknande resultat. 

 

Risk: I de traditionella CAP- och APT-modellerna är risk, definierat som aktie-

avkastningens förhållande till marknadsbeta respektive makroekonomisk beta, 

den viktigaste förklaringsvariabeln för förväntad avkastning även om empirisk 

forskning visat på motsatsen74. Likaså söker flertalet faktormodeller att förutsäga 

aktieavkastningens ”andra moment” (variansen), om än med företagsspecifika 

egenskaper. Haugens multifaktormodell avser förutsäga aktieavkastningens ”för-

sta moment”, d v s den förväntade aktieavkastningen, med företagsspecifika vari-

                                                 
73 Haugen & Baker (1996), s. 405. 
74 Brealey & Myers (2003), s. 202. 
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abler. Haugen och Baker inkluderar riskmått förknippade med den systematiska 

risken i form av marknadsbeta samt APT-beta som är relaterade till olika makro-

ekonomiska variabler, exempelvis månatlig  procentuell förändring i industripro-

duktionen samt inflationen, avkastningen på 30-dagars statsskuldväxlar, skillna-

den i avkastningen mellan 30-årig stadsobligation och 30-dagars statsskuldväxel, 

för att nämna några. De fastställer i deras studie att dessa variabler inte har för-

mågan att förutse den förväntade avkastningen eftersom de visar sig inte vara 

signifikanta.75 I denna studie kommer dock ändå riskmått från CAP-modellen i 

form av marknadsbeta att inkluderas, medan de andra riskmått som representerar 

den systematiska risken har utelämnats p g a att de visade sig vara insignifikanta i 

den ovannämnda studien. Förutom marknadsbeta inkluderas ytterligare nio risk-

mått i denna kategori för att utreda sambandet mellan risk och förväntad avkast-

ning: Sambandet mellan den förväntade avkastningen och riskfaktorer borde ge-

nerellt förväntas vara positiv, d v s ju högre risk desto högre avkastning. Undan-

taget är dock soliditet, eftersom måttet definieras som andelen av det egna kapita-

let i förhållande till totala tillgångar. En hög soliditet medför lägre risk för företa-

get. Lägre risk borde i sin tur resultera i lägre förväntad avkastning, vilket ger ett 

negativt samband mellan soliditet och förväntad avkastning. Det är följande vari-

abler som inkluderas i denna kategori:  

 Marknadsbeta beräknad mot AFGX för de trettiosex närmast föregående 
månaderna 

 Vinstrisk (standard error genom trend76 för vinst per aktie) 
 Effektiv avkastning, volatilitetstrend77  
 Räntetäckningsgrad  
 Räntetäckningsgrad, trend  
 Soliditet  
 Soliditet, trend  

                                                 
75 Haugen & Baker (1996), s. 411. 
76  Trend för en given variabel beräknas som glidande medelvärde för de 36 närmast 

föregående månaderna. 
77 Volatilitetstrend för en given variabel beräknas som glidande medelvärde för standardav-

vikelse för de 36 närmast föregående månaderna. 
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 Volatilitetstrend för vinst/kurs, utdelning/kurs, kassaflöde/kurs, per aktie  
 

Likviditet: Aktiehandel genererar transaktionskostnader i form av kommissioner 

och ”bid-ask spread” (skillnaden mellan köp- och säljkurs). Eftersom vissa aktier 

handlas mer sällan får dessa en högre ”bid-ask spread” vilket ökar kostnaden i 

jämförelse med andra aktier som regelbundet omsätts78. Andra företagsspecifika 

faktorer som storlek (se storlekseffekten, 2.2.3), aktiepris, risk och ägarskap kan 

även de ha inverkan på transaktionskostnaderna för handel med denna aktie. In-

vesterare som är medvetna om dessa kostnader torde kräva ersättning därefter, 

återspeglat i aktiens förväntade nettoavkastning (efter transaktionskostnader), vil-

ket gör aktielikviditet till potentiellt relevanta variabler. Exempel på investerare 

som handlar med volymer som påverkar aktiers prissättning/förväntade avkast-

ning är stora fonder som regelbundet viktar om sina innehav och således har en 

efterfrågan på likvida aktier. Sambandet mellan den förväntade aktieavkastningen 

och de olika likviditetsmåtten borde vara negativ där aktier med högre likviditet 

förväntas ha en lägre förväntad avkastning. Följande likviditetsmått ingår i denna 

studie:  

 Börsvärde 
 Kurs 
 Omsatt antal aktier/börsvärde (tolv månaders trend) 
 Omsatt antal aktier/börsvärde, trend. 

 

Prisnivå: Faktorer som är relaterade till en akties prisnivå utgörs av aktiekursens 

förhållande till redovisningsmässiga nyckeltal. Dessa ger en indikation om huru-

vida aktien är ”billig” (höga mått, exempelvis högt e/P) eller ”dyr” (låga mått). 

Tillväxtaktier tycks generellt ha låga prismått då marknadspriset är högt p g a till-

växttakten i framtida förväntade kassaflöden anses vara hög. Det omvända brukar 

vanligtvis gälla för värdeaktier eftersom deras kassaflöden förväntas ha en lägre 

                                                 
78 Haugen  (2002), s. 39. 
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tillväxttakt i framtiden, vilket resulterar i ett lägre marknadspris på dessa aktier. 

Haugen påpekar att värdeaktier benämns av vissa, t ex Chan & Chen och Fama & 

French, som ”fallande stjärnor” och anses vara riskablare och därför är den höga 

avkastningen förväntad, medan andra anser att dessa aktiers avkastning ofta sys-

tematiskt kommer som en (positiv) överraskning då det låga priset är en reflek-

tion av överdriven tilltro till historiska prestationer vare sig den är positiv eller 

negativ.79 

 

Empirisk forskning har visat att värdeaktier över tiden tycks ge bättre avkastning 

än tillväxtaktier80. En möjlig förklaring till detta är att marknaden extrapolerar den 

historiska trenden och övervärderar snabbt växande, dyra aktier och undervärde-

rar långsamt växande, billiga aktier. Huruvida prisnivåns ”payoff” (regressionsko-

efficient) är negativ eller positiv relativt kursutvecklingen kan till stor del bero på 

om marknaden över- eller underskattar tidsperspektivet för framtida vinsttillväxt. 

Marknaden överskattar tidshorisonten under vilken tillväxtaktier (dyra aktier) för-

väntas växa snabbare än genomsnittet. Frågan är med vilken noggrannhet mark-

naden kan uppskatta tidshorisonten innan konkurrensen träder i kraft och driver 

vinsten till normala nivåer? Om marknaden överskattar denna tidshorisont, d v s 

konkurrensen träder snabbare i kraft än förväntat, kommer de framtida vinsterna 

och utdelningarna att vara lägre än förväntat vilket gör att investerare förlorar 

pengar eftersom aktierna var prissatta enligt en längre tillväxthorisont. Det om-

vända gäller för värdeaktier, att marknaden undervärderar dessa aktier.  Oavsett 

vad som orsakar denna felprissättning förväntas aktier med höga värden på mått 

som visar förhållandet mellan vinst per aktie (e/P), kassaflöde per aktie eller ut-

delning per aktie och priset, har relativt hög förväntad avkastning, d v s ett posi-

                                                 
79 Haugen & Baker  (1996), s. 407. 
80 Brealey & Myers (2003), s. 202. 
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tivt samband råder mellan ovan nämnda mått och den förväntade avkastningen.81 

I undersökningen används följande mått (alla uttryckta per aktie) som beskriver 

prisnivån och dess utveckling över tiden: 

 Vinst/kurs (e/P)  
 Vinst/kurs, trend  
 JEK/kurs   
 JEK/kurs, trend  
 Utdelning/kurs 
 Utdelning/kurs, trend  
 Kassaflöde/kurs 
 Kassaflöde/kurs, trend  
 Försäljning/kurs 
 Försäljning/kurs, trend.  

 

Tillväxtpotential: Denna faktorklass används för att undersöka eventuell före-

komst av snabbare (eller långsammare) tillväxttakt i företagets kassaflöde, vinst 

eller utdelning än den genomsnittliga.  Inom tvärsnittet växer företag med högre 

tillväxtpotential relativt snabbare än de med lägre mått på tillväxtpotential, åtmin-

stone fram till dess att nya företag etablerar sig på samma marknad och bidrar till 

högre konkurrens så att vinster återgår till den normala nivån. Företag med hög 

profitabilitet har en bättre förmåga att växa i framtiden samt generera en hög för-

väntad avkastning.82 Antag dock att det säljs två aktier med samma prisnivå men 

med olika takt i vinsttillväxten; även om prissättningen är imperfekt borde ”pa-

yoff” vara positiv för båda aktier. Ju större tillväxtpotential i vinst och utdelning 

desto högre borde den förväntade avkastningen vara.83 Följande mått ingår i den-

na kategori: 

 Avkastning på totala tillgångar 
 Avkastning på totala tillgångar, trend  
 Avkastning på eget kapital  
 Avkastning på eget kapital, trend  

                                                 
81 Haugen  (2002), s. 43. 
82 Haugen & Baker  (1996), ss. 406-407. 
83 Haugen  (2001), s. 157. 
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 Avkastning på sysselsatt kapital 
 Avkastning på sysselsatt kapital, trend 

 

Tekniska faktorer: Dessa variabler beskriver uteslutande aktieavkastningens his-

torik. Är marknaden effektiv i svag form (se kapitel 2.2.2) återspeglas all informa-

tion i de historiska priserna och kursen påverkas enbart (och direkt) av ny, oför-

utsedd information vilken tillkommer slumpmässigt. Som motsats till detta påstå-

ende hänvisar Haugen till tre separata förhållanden mellan avkastningshistorik 

och förväntad avkastning. 

1. Det förefaller finnas ett kortsiktigt (en månad), bakåtgående mönster för 

aktieavkastning. Om en aktie exempelvis går upp kraftigt under en månad 

tenderar den att gå tillbaka nästkommande månad och vice versa. Denna 

företeelse skulle kunna orsakas av den prispress som uppstår då stora aktö-

rer snabbt försöker sälja eller köpa innehav, och som ”balanseras” till nor-

mala värden månaden därpå. 

2. På lite längre sikt (sex till tolv månader) förekommer deja-vù bland aktier 

där utvecklingen återkommer under det följande halvåret, något som möj-

ligtvis kan attribueras marknadens underreaktion till tidiga företagsrappor-

ter om ovanligt höga eller låga räntabilitetsnivåer. Stämmer inledande på-

stående följs rapporten upp av ytterligare en eller två rapporter med fort-

satt god (låg) utveckling.  Om den första rapporten förbises tenderar 

marknaden att ”hinna upp” utvecklingen genom att reagera ännu kraftigare 

på de kommande rapporterna. 

3. Även på lång sikt (två till fem år) verkar det förekomma bakåtgående 

mönster för aktieavkastning. En konsekvent serie av goda eller illavarslan-

de rapporter kan få investerare att driva priset för högt (lågt) om man tror 

att trenden kommer att hålla i sig. Ser man tillbaka på första punkten kan 
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denna överreaktion leda till att kursen går ned (upp) till en mer balanserad 

nivå. 84 

 

Haugen förklarar att vissa anser att aktiernas riskpremie varierar över tiden. Den-

na variation kan uppstå p g a  investerares riskaversion förändras eller att risken i 

enskilda aktier ökar eller minskar i samband med förändringar i konjunkturcykeln. 

Exempelvis kan risken i aktier öka under en recession samtidigt som välfärden 

minskar, vilket leder till högre riskaversion. Med hänsyn tagen till detta kan aktie-

avkastningen vara högre under recessioner och lägre under högkonjunktur. Oav-

sett om det är marknadsineffektivitet eller riskpremier som varierar över tiden 

som orsakar dessa mönster i aktieavkastningen råder följande förhållande mellan 

den förväntade avkastningen och aktiens historiska avkastning: 

1. Negativ ”payoff” i förhållande till en till tre månaders avkastningshistorik 

2. Positiv ”payoff” i förhållande till de senaste sex till tolv månaders avkast-

ningshistorik 

3. Negativ ”payoff” i relation till två till fem års historik.85 

 

Följande mått ingår i denna kategori: 

 Överavkastning (i förhållande till AFGX index) 1 månad tillbaka 
 Överavkastning (i förhållande till AFGX index) 2 månader tillbaka 
 Överavkastning (i förhållande till AFGX index) 3 månader tillbaka 
 Överavkastning (i förhållande till AFGX index) 6 månader tillbaka 
 Överavkastning (i förhållande till AFGX index) 12 månader tillbaka 
 Överavkastning (i förhållande till AFGX index) 24 månader tillbaka 
 Överavkastning (i förhållande till AFGX index) 36 månader tillbaka. 

 

 

                                                 
84 Haugen  (2001), ss. 157-158. 
85 Haugen  (2001), ss. 157-158. 
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2.5.1   Summering 
 
Haugen understryker att modellen har en bättre förmåga att förutse den förvän-

tade avkastningen, som förklaras av skillnader i det tillvägagångssätt som han till-

lämpar, jämfört med andra studier. Den första skillnaden ligger i att flera variabler 

inkluderas på samma gång. Den andra viktiga skillnaden är att grupper (deciler) av 

företag ombildas varje månad istället för varje år. Flera variabler, särskilt de som 

beskriver den tekniska utvecklingen för föregående månad eller kvartal, har en 

tendens att återgå mot genomsnittet (”mean reversion”86) relativt fort. Detta in-

nebär att dessa variabler har mycket bättre förmåga att förutse den förväntade 

avkastningen för en kort tidshorisont, exempelvis en månad, jämfört med en 

längre tidshorisont om ett eller flera år. Sammanfattningsvis beror modellens pre-

cision på den kollektiva styrkan hos de variabler som inkluderas.87 

 

Skulle alla investerare på marknaden hålla optimala portföljer borde CAP-

modellen gälla och i så fall skulle man kunna förutse den förväntade avkastningen 

med hjälp av endast marknadsbeta. Att det uppstår olika prissättningsanomalier 

(se 2.2.3) ses som tecken på marknadens ineffektivitet. Anomalier kan vara svåra 

att upptäcka och på en effektiv marknad borde de försvinna så fort de upptäcks. 

Modellen som testas i denna studie kan ses som ett betydligt komplicerat sätt att 

undersöka om det föreligger några prissättningsanomalier. Även om det skulle 

visa sig att modellen fångar dessa anomalier kan det vara svårt att implementera 

denna modell p g a dess komplexitet. Skulle det visa sig att modellen som testas i 

denna studie inte finner några samband mellan avkastning och företagsspecifika 

nyckeltal, fångas inte prissättningsmekanismen med denna modell (åtminstone 

inte vad beträffar aktier som ingår i studien).  
                                                 
86 ”Mean reversion” innebär i det här fallet att aktier med låg avkastning i det förflutna tende-

rar att ha högre avkastning i framtiden och omvänt, vilket tyder på att förändringen i aktie-
priser inte är slumpmässig. 

87 Haugen & Baker (1996), s. 415. 
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3. METOD 
 

I detta kapitel förklaras tillvägagångssättet som tillämpas i denna studie i syfte att besvara frå-

geställningarna. Tillvägagångssättet är av kvantitativ karaktär och för att kunna bedöma re-

sultatens pålitlighet, validitet samt generaliserbarhet är en utförlig redovisning av metodiken 

nödvändig. Kapitlet inleds med en beskrivning av undersökningens statistiska metod, samt mo-

dellspecifikation, följt av en beskrivning av datainsamlingen. Vidare redovisas tillvägagångssät-

tet vid de månadsvisa regressionerna. Kapitlet avslutas med metodkritik som omfattar möjliga 

källor av ”data bias”88 samt hur detta minimerats. 
 

3.1   Multipel regressionsanalys 
 
Analysmetoden, som tillämpas i syfte att undersöka vilka variabler som eventuellt 

kan förutse aktieavkastningen, är multipel regressionsanalys. En sådan analys in-

nebär att variationen (förändringen) i beroendevariabeln förklaras med hjälp av 

två eller flera förklaringsvariabler. Med andra ord används multipel regressions-

analys för att undersöka det linjära sambandet mellan beroendevariabeln och för-

klaringsvariabler. 

 

Den enklaste varianten av en multipel regressionsmodell är den med två förklar-

ingsvariabler som kan uttryckas på följande sätt: 

 

iiiii uXXY +++= 2211 ββα   (3.1) 

där Y är beroendevariabel, X1 och X2 är förklaringsvariabler (de variabler som ska 

förklara variationen i Y), u är residualen, d v s den oförklarade delen av variatio-

                                                 
88”Data bias” kan ses som olika egenskaper hos datamaterialet som (om de inte korrigeras) kan 

ge ett missvisande resultat.  
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nen i Y, i är den i te observationen. Intercepttermen (skärningspunkten) i ekva-

tion (3.1) är iα  och kan tolkas som det genomsnittliga värdet för Y när X1 och X2 

är lika med noll. Koefficienterna β1 och β2 är de partiella regressionskoefficienter-

na (lutningskoefficienterna) och kan exempelvis tolkas på följande sätt: β1 mäter 

den genomsnittliga förändringen hos beroendevariabeln Y när X1 ändras med en 

enhet givet att X2 är konstant.89 För att skatta modellens regressionskoefficienter 

tillämpas minsta kvadratmetoden (eng. ”ordinary least square”, OLS). Minsta 

kvadratmetoden anpassar en rät linje till de givna observationerna genom att mi-

nimera summan av de kvadrerade residualerna. 

 

 

3.2   Regression med standardiserade variabler  
 
Regressionsanalysen som utförs i denna studie omfattar sammanlagt 38 variabler 

som uttrycks i olika måttenheter. Detta påverkar tolkningen av varje enskild re-

gressionskoefficient eftersom hänsyn måste tas till de olika mått som variabler är 

uttryckta i. För att förenkla tolkningen standardiseras beroendevariabeln och 

samtliga förklaringsvariabler. En variabel standardiseras genom att medelvärdet 

för denna variabel subtraheras från varje enskild variabel och skillnaden divideras 

med dess standardavvikelse. Detta kan skrivas på följande sätt: 

Y

i
i

YY
Y

σ
−

=*    (3.2) 

där Y = medelvärde för Y, Yσ = standardavvikelse för Y och *
iY är den standardi-

serade variabeln. En standardiserad variabel har medelvärde 0 och standardavvi-

kelse 1, vilket innebär att det inte spelar någon roll i vilken enhet variabler ut-

trycks. Effekten som en enskild förklaringsvariabel har på beroendevariabeln 

                                                 
89 Gujarati (2003), ss. 202-207. 
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uppmäts i termer av standardavvikelser. Regressionsanalys med standardiserade 

variabler innebär att intercepttermen antar värde 0. Intercepttermen är medelvär-

de för beroendevariabeln, vilket i detta fall blir 0 eftersom medelvärdet för bero-

endevariabeln och samtliga förklaringsvariabler är lika med 0. Detta resulterar i 

regression genom origo. En fördel med att ha standardiserade variabler är att det 

går att jämföra förklaringsvariabler eftersom de uttrycks i samma mått. Om re-

gressionskoefficienten för en standardiserad variabel exempelvis är större än re-

gressionskoefficienten för en annan standardiserad variabel så bidrar den första 

regressionskoefficienten relativt sätt mer till att förklara variationen i beroendeva-

riabeln. Eftersom regression med standardiserade variabler innebär att intercept-

termen antar värde 0 (regression genom origo) kan det ordinära R2 -värdet, d v s 

förklaringsgraden, inte användas.90 R2 mäter styrkan i det linjera sambandet mel-

lan beroendevariabeln och förklaringsvariabler; hur stor andel av variationen i Y 

som förklaras av variationen i förklaringsvariabler X1 och X2 samtidigt. När det 

gäller multipel regressionsanalys är justerad (eng. ”adjusted”) R2 en bättre mått än 

det vanliga R2-värdet eftersom justerad R2 tar hänsyn till antalet inkluderade för-

klaringsvariabler.91 Användningen av standardiserade variabler ger dock återigen 

ingen rättvis innebörd av styrkan i det linjära förhållandet som justerad R2 uppvi-

sar. 

 

 

3.3   Modellspecifikation 
 
Data som ligger till grund för analysen är tvärsnittsdata, d v s data för ett visst 

antal företag vid en given tidpunkt, i detta fall en månad. Undersökningen omfat-

tar sammanlagt sextioåtta företag för vilka månadsdata (som avser företagsspeci-

                                                 
90 Gujarati (2003), s. 173. 
91 Ibid ss. 217-218. 
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fika nyckeltal) har samlats in för perioden 1979-2004. För en given månad skattas 

regressionskoefficienter för de utvalda företagsspecifika förklaringsvariablerna 

(faktorer) där beroendevariabeln är aktieavkastningen. Marknadsbeta, som fångar 

den systematiska risken, inkluderas också i modellen för att undersöka även den-

na variabelns förmåga att förutse den förväntade avkastningen. Modellen är linjär 

och formuleras på följande sätt: 

 

tjtij
i

titj uFr ,1,,,, *ˆ += −∑ β  (3.3) 

där 

tjr ,  =                avkastning på aktie j i månad t, 

ti,β̂              =                regressionskoefficienten (”payoff”) för faktor i under                             
månad t,                                                                                                     

1,, −tijF  =                aktie j:s exponering för faktor i vid slutet av månaden t-1, 
tju ,              =   den oförklarade delen av avkastningen för aktie j under                              

månad t .     
 

Denna ekvation skattas över ett antal månader med syfte att erhålla historiska re-

gressionskoefficienter för de olika företagsspecifika variablerna. Målet är att kun-

na skatta förväntad avkastning för de enskilda aktierna. 

Haugen föreslår att man tar genomsnittet för regressionskoefficienter som skattas 

över de tolv närmast föregående månaderna innan månaden för vilken den för-

väntade avkastningen kommer att skattas. För att erhålla en akties relativa förvän-

tade avkastning för en viss månad multipliceras de ovannämnda betavärdena med 

varje enskild akties faktorexponering enligt värdena för den närmast föregående 

månaden.92 

 

                                                 
92 Haugen & Baker (1996), s. 409. 
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Den förväntade avkastningen under månaden t är: 

1;;,, *)()( −∑= tij
i

titj FErE β   (3.4) 

där: 

)( ,tjrE  =                förväntad avkastning på aktie j i månaden t, 
)( ,tiE β         =                förväntad regressionskoefficient för faktor i under  måna-

den t ,  d v s medelvärdet för de skattade koefficienterna 
för de 12 närmast föregående  månaderna,  

1,; −tijF           =                aktie j:s exponering för faktor i baserad på information       
tillgänglig i slutet av månaden t-1. 

 

 

3.4   Urval och insamling av data 
 
Samtliga aktierelaterade data, såsom kurser, nyckeltal, marknadsbeta o s v, har 

hämtats från Six AB:s kommersiella databas Trust v.1.1-6.93 Dessa data sträcker 

sig från och med januari 1979 fram till och med november 2004. Databasen om-

fattar drygt fyrahundra aktieslag som idag är aktiva på den svenska börsen, vilket 

utesluter möjligheten att inkludera företag som gått i konkurs, blivit uppköpta 

eller av andra anledningar idag inte längre figurerar på den svenska börsen. 

 

Utgångspunkten vid valet av företag var de trettio aktieslag som idag utgör 

OMX-index. Det som motiverar ett sådant urval är att detta i högre grad testar 

marknadens prissättningsprecision än vad ett slumpmässigt urval skulle ha gjort. 

De trettio företag vars aktier utgör OMX-index är vanligtvis de mest omsatta och 

per definition de aktier vars pris i högsta grad torde återspegla marknadens pris-

                                                 
93 http://www.six.se/publicweb/products/sixtrust.jsp. 
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sättningsprecisionsförmåga, i enlighet med hypotesen om effektiva marknader. 

Den faktiska empiriska nyttan med denna studie kan, för den intresserade, vara 

att applicera resultaten på dagens förhållanden.  

 

En konsekvent tillämpning av denna urvalsmetod hade inkluderat samtliga före-

tag som utgjort OMX-index för varje enskild månad sedan 1979, något som av 

följande orsaker inte varit rimligt: 

1. Som nämnts så omfattar databasen inte företag som inte längre är aktiva på 

den svenska börsen, vilka kan ha utgjort OMX-index på 1980- och 90-talet. 

2. Utfallet av företag blir mycket stort. Givet den tidsram på tio veckor som 

denna studie omfattar hade det av rent praktiska skäl varit oerhört kompli-

cerat att förbereda data och göra regressioner för dessa. 

Att basera en undersökning på dessa trettio företag föreföll aningen begränsat då 

flertalet hade korta eller ofullständiga tidsserier. Således utökades urvalet med yt-

terligare femtioåtta företag där den avgörande faktorn var längden på företagens 

tidsseriedata. På det hela taget har företag valts enligt metoden bedömningsurval, 

vilket är en icke-slumpmässig urvalsmetod94. Urvalskriteriet var, som nämnts, i 

första hand företag som utgör aktuellt OMX-index och i andra hand längden på 

de övriga företagens tidsseriedata. Efter hand kom det totala antalet företag att 

reduceras från åttioåtta till sextioåtta företag; a- och b-aktier för samma företag 

reducerades till det mest omsatta aktieslaget, bank- och försäkringsbolag föll i 

stort sett bort då redovisningsstandarden för dessa företag medförde avsaknad av 

flertalet nyckeltal. 

 

Sexton av de trettioåtta variabler som använts i undersökningen har erhållits di-

rekt från databasen Trust. Dessa har även utgjort grunden för beräkningarna av 

                                                 
94 Lekvall & Wahlbin (2001). 
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de övriga tjugotvå variablerna. En fullständig förtäckning över variabler som in-

kluderas, med beräkningsgrund, återfinns i appendix 1. 

 

 

3.5   Månadsvis regressionsanalys  
 
Tillvägagångssättet har inspirerats av Haugens metodbeskrivning som han tar upp 

i olika böcker, exempelvis Modern Investment Theory95, The Inefficient Stock Market – 

What Pays Off and Why96 samt i artikeln “Commonality in the Determinants of 

Expected Stock Return”97. 

 

Regressionskoefficienter har skattats för varje månad under perioden februari 

1995 - oktober 2004 enligt ekvation (3.3). Variablerna är indelade i fem grupper 

och är relaterade till risk, likviditet, prisnivå, tillväxtpotential samt teknisk historik 

för aktiens avkastning. Under perioden som datamaterialet omfattar skattades 

sammanlagt 118 regressionsekvationer i syfte att förklara variationen i den månat-

liga avkastningen för de aktier som ingår i studien. Datamaterialet har behandlats 

och förberetts i Microsoft Excel. Regressionsanalysen utfördes i statistikpro-

grammet SPSS v. 11.5. 

 

Utgångspunkten för varje regressionsanalys i given månad är de företag som in-

kluderas av studien. Tidsseriedata för dessa företag omfattar perioder av olika 

längd eftersom de börsnoterades vid olika historiska tidpunkter. Detta innebär att 

regressionsanalysen vid olika tidpunkter omfattar olika antal företag. Även om 

tidsseriedata för vissa företag sträcker sig till 1979 kunde regressionsanalyser inte 

utföras tidigare än februari 1995 eftersom det först då fanns ett tillräckligt stort 
                                                 
95 Haugen (2001). 
96 Haugen (2002). 
97 Haugen & Baker (1996). 
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antal företagsobservationer för att utföra skattningar. För att konstruera vissa va-

riabler erfordras sju års tidsseriedata, exempelvis volatilitetstrender. De äldsta fö-

retagen blev på så sätt kompletta, med avseende på variabler, tidigast 1986. På så 

sätt omfattas exempelvis den första perioden av 37 företag. Antalet företag ökar 

successivt, beroende på längden hos företagets tidsseriedata, för att slutligen om-

fatta 68 observationer.  I tabell 3.1 nedan visas antalet observationer för olika 

tidsperioder. 

Period Antal obs.
Februari 1995 - februari 1996 37 
Mars 1996 - januari 1998 40 
Februari 1998 - maj 1999 44 
Juni 1999 - juni 2000 54 
Juli 2000 - februari 2002 57 
Mars 2002 - juli 2003 59 
Augusti 2003 - juli 2004 64 
Augusti 2004 - oktober 2004 68 

Tabell 3.1 Antal observationer för olika tidsperioder. 

Tidsperioden som omfattas av studien indelas i tre perioder (se diagram 3.1 ned-

an) utifrån avkastning och volatilitet för Affärsvärldens Generalindex (AFGX 

hädanefter). Den första perioden omfattar februari 1995 - november 1999 och 

kännetecknas av relativt låg volatilitet vis-à-vis senare perioder samt en ordentlig 

börsuppgång. Nästa period, ”IT-perioden” (december 1999 – augusti 2001), in-

nehöll börsbubblans absoluta höjdpunkt samt den kraftiga nedgång som seder-

mera följde. Den sista perioden, september 2001 – oktober 2004, inleddes på 

samma nivå som dagens och har periodvis uppvisat en hög volatilitet.  
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Diagramr 3.1 Periodindelning efter avkastning och volatilitet för AFGX.  

För den första perioden beräknas genomsnittet för regressionskoefficienterna, d v 

s ”payoffs”, relaterade till de olika variablerna. Variabler rangordnas efter absoluta 

värden för t-statistik som visar signifikansnivån för medelvärden för hela perio-

den. För att undersöka huruvida detta medelvärde är signifikant utförs en två si-

dig t-test där noll - hypotesen H0: β=0 testas mot alternativhypotesen att H1: 

β≠0. Vid utvärdering av koefficienternas signifikans kan en så kallad ”2-t” tumm-

regel tillämpas: enligt vilken är en variabel på ett statistisk signifikant sätt skilt från 

noll inom ett 95-procentigt konfidensintervall om det absoluta värdet för t-

statistik överskrider två.98 

Medelvärden för regressionskoefficienter samt deras tillhörande t-statistik för för-

sta, andra samt tredje perioden redovisas för de faktorer som visade sig vara mest 

signifikanta under hela perioden februari 1995 - oktober 2004. En orsak varför 

variablerna undersöks under tre olika perioder är att studien omfattar en period 

                                                 
98 Gujarati (2003), s. 134. 
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med relativt kraftig börsuppgång som sedan resulterar i en lika kraftig nedgång i 

samband med att IT-bubblan sprack på den svenska aktiemarknaden. Denna 

händelse är inte förenlig med normala börsförhållanden och kan medföra att, t ex 

värden för koefficienter som skattas under perioder innan och efter börsbubblan 

ändras under perioden som omfattas av börsbubblan. På så sätt undersöks stabili-

teten hos dessa koefficienter över tiden. Ju högre koefficienterna och ju lägre 

fluktuation som dessa uppvisar, från en regression till en annan, desto säkrare 

skattningar, d v s desto högre är sannolikheten att medelvärdet för dessa koeffici-

enter kommer att bli skilt från noll.  

 

3.5.1   Hantering av saknade värden 
 
Om det visat sig att enskilda värden saknats hos ett företags tidsseriedata har des-

sa ersatts med medelvärdet för den närmast föregående och efterföljande obser-

vationen. Det som vållade avvägningssvårigheter var då längre rader av saknade 

värden förekom bland tidsseriedata för enskilda företag, vilket inte kan åtgärdas 

enligt tidigare nämnd teknik. Dessa observationer tilldelades värde 0, å ena sidan 

för att undvika att exkludera företag samt å andra sidan för att i nästa steg kunna 

beräkna de standardiserade variablerna enligt ekvation (3.2) då själva regressions-

analysen skulle utföras på standardiserade variabler. Ett mer korrekt sätt att han-

tera detta hade varit att ersätta de saknade värdena med stickprovets medelvärde. 

Denna teknik kan dock ge upphov till ”bias” (ung. påverkan), även om den-

na ”bias” enligt Haugen är lägre jämfört med om aktien skulle exkluderas helt och 

hållet.99 Med hänsyn tagen till tidsramen för studien och det merarbete som detta 

skulle innebära ersattes ändå dessa värden med 0, med risken för större ”bias” 

medtagen och i åtanke. 

 
                                                 
99 Haugen & Baker (1996), ss. 409-410. 
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3.6   Modellens precision att förutse förväntad avkastning 
 
För att testa modellens precision att förutse förväntad avkastning har följande 

tillvägagångssätt tillämpats. 

Regressionskoefficienter för variabler har skattats för perioden februari 1995 - 

oktober 2004. När regressionsanalysen utförts, exempelvis för februari 1995, har 

de företagsspecifika nyckeltalen, tillgängliga i slutet av januari, använts som för-

klaringsvariabler och den faktiska aktieavkastningen under februari som beroen-

devariabel. Ett glidande medelvärde för samtliga regressionskoefficienter beräk-

nades baserat på de tolv närmast föregående månader och de erhållna medelvär-

dena användes i skattningen av den förväntade avkastningen. På så sätt kunde 

skattningar av den förväntade avkastningen beräknas först för februari 1996.  An-

ledningen till att ett genomsnittligt värde för koefficienterna beräknats för de tolv 

närmast föregående månaderna är, enligt Haugen, att dessa värden kan variera 

över tiden och en eventuell förändring kan fångas genom att tillämpa denna tek-

nik.100 Varje enskild akties relativa förväntade avkastning beräknades enligt ekva-

tion (3.4) genom att multiplicera de ovannämnda regressionskoefficienterna med 

varje enskild akties faktorexponering enligt värdena som är tillgängliga vid slutet 

av den närmast föregående månaden. Stor vikt lades på att säkerställa att inga re-

gressionskoefficienter som förklarar en viss månads avkastning tas med i beräk-

ningen av den förväntade avkastningen för samma månad. För att beräkna den 

förväntade avkastningen för, exempelvis, februari 1996 multiplicerades företagets 

nyckeltal för januari 1996 med medelvärdet för de regressionskoefficienter som 

skattades under de tolv närmast föregående månaderna. Den sista observationen 

som tas med i beräkningen av det ovannämnda medelvärdet utgörs således av 

regressionskoefficienter som förklarar sambandet mellan företagsspecifika nyckel-

                                                 
100 Haugen & Baker (1996), ss. 412-413. 
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tal enligt data för december 1995 och den faktiska avkastningen under januari 

1996, o s v. 

Aktier har rangordnats efter deras förväntade avkastning och grupper av aktier 

med lika inbördes vikter bildats. Företagen fördelades i fyra lika stora grupper 

(kvartiler). Antalet företag i kvartilerna varierar över tiden eftersom antalet före-

tag, som redan nämnts, varierar under olika perioder.  Kvartil 1 består av den 

fjärdedel aktier med högst förväntad avkastning medan kvartil 4 består av den 

fjärdedel med lägst förväntad avkastning. Processen upprepades för hela perioden. 

Därefter beräknades den faktiska avkastningen för varje kvartil för att kunna ut-

värdera hur kvartilindelningen, baserad på den förväntade avkastningen, förhåller 

sig till den faktiska avkastningen. 

 

I syfte att utvärdera kvartilernas riskjusterade prestation har Sharpe-kvoten, som 

mäter riskpremie per enhet risk, beräknats genom att dividera kvartilens riskpre-

mie (RKvartil - Rf) med standardavvikelsen för dess avkastning (σ Kvartil). Riskpremien 

utgörs av kvartilens genomsnittliga månadsavkastning och den genomsnittliga 

månadsräntan för nittio dagars statsskuldväxel under aktuell period. Standardav-

vikelsen uttrycks som det månatliga genomsnittet. 

 

 

3.7   Metodkritik 
 
Vid genomförandet av studier av denna karaktär kan olika typer av så kallad ”data 

bias” förekomma. Det är viktigt att vara medveten om olika orsaker till ”data 

bias” för att kunna minimera dessa och på detta sätt kunna erhålla tillförlitliga 

resultat. Nedan följer en beskrivning av dessa ”bias” samt de åtgärder som kan, 

och kommer, att vidtas för att reducera eller eliminera dessa ”bias”. 
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”Survival bias”: Om det visar sig att företag under undersökningsperioden blivit 

inaktiva (eller saknar data av andra orsaker) och att dessa då systematiskt undan-

tags från aktuell period kan data sägas ha drabbats av ”survival bias” 101 

(även ”survivorship bias”). Det kan konstateras att vår studie är utsatt för ”survi-

val bias” eftersom databasen Six Trust innehåller endast aktiva företag. Börsnote-

rade bolag kan bli inaktiva och därmed försvinna från databaser till följd av en 

konkurs, alternativt kan de fusioneras eller bli uppköpta. Haugen menar att det är 

osäkert hur resultatet påverkas, oavsett vad som är orsaken bakom inaktivitet.102 

Det kan vara rimligt att anta att den genomsnittliga avkastningen för de företag 

som omfattas av studien kan överskattas. Detta kan leda till att modellens förmå-

ga att förutse den förväntade avkastningen minskar.  

 

”Look-ahead bias”: När man beräknar en akties avkastningsförhållande till en 

viss faktor och använder dataföremål vars värde vid tidpunkten för mätningen 

var okänd medför detta ”look-ahead bias”103. Detta kan tydliggöras med följande 

exempel: om man prognostiserar den förväntade avkastningen för augusti månad 

ska man inte använda sig av data som var känd först efter den 31 juli. Data som 

omfattas av denna studie består till en stor del av redovisningsmässiga nyckeltal 

som publiceras i årsredovisningar (kvartalsrapporter fanns inte att tillgå i tabell-

form). För att undvika ”look-ahead bias” tillfogas således ett ”lag” (förskjutning) 

på upp till 15 månader för sådana variabler. Nyckeltal för januari månad 1999 blir 

enligt denna teknik inte känt förrän mars 2000 då årsrapporten för året 1999 ge-

nerellt publiceras, o s v.. Av sammanlagt 38 variabler 9 behövde laggas eftersom 

samtliga publiceras i årsrapporter, t ex soliditet, räntetäckningsgrad, vinst per aktie. 

Variabler laggades genom en förskjutning 15 månader framåt i tiden: 
                                                 
101 Brown, Goetzmann, Ibbotson, Ross (1992), s. 576, Haugen & Baker (1996), s. 403. 
102 Haugen & Baker (1996), s. 403. 
103 Investors Edge (2004), Haugen & Baker (1996), s. 403. 
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”Bid-ask bounce”: Aktier handlas ofta i block (”lots”) till köp- och säljkurser 

som skiljer sig åt (skillnaden kallas ”spread”). Aktieavkastningen under en period 

mäts från stängningskurs till stängningskurs, oavsett köp- eller säljpris. ”Sprea-

den” kan leda till felaktiga antaganden om kursutvecklingen, beroende på huruvi-

da den första och sista stängningskursen var ett köp- eller säljpris. Detta feno-

men, ”bid-ask bounce”104, elimineras i denna studie då samtliga kurser (och till 

dessa relaterade nyckeltal) hämtade från databasen Six Trust är köpkurser. 

 

”Data snooping”: En undersökning som 

1. undersöker data från en databas eller andra studier av en databas som påvi-

sat ovanligt höga avkastningar, och… 

2. bygger förutsägande modeller som använder lovande faktorer baserade på 

tidigare resultat, för att sedan… 

3. testa kraften i dessa modeller på samma databas… 

kan sägas vara ett resultat av ”data snooping”105. Även om metoden i denna stu-

die inspirerats av Haugens faktormodeller så är själva data suverän; aktier notera-

de på svenska börsen och hämtad från en svensk databas. Den samling företags-

specifika variabler som Haugen använder sig av omfattar i princip samtliga nyck-

eltal som går att finna i denna databas, vilket lämnar få alternativ till ”nya” variab-

ler. Men den förutsägande kraften i dessa – såväl ”gamla” som ”nya” - har veter-

ligen inte prövats på svenska förhållanden tidigare. 

 

Övrig påverkan: För att göra jämförelsen mellan kvartilernas utveckling gent-

emot index så verklighetstrogen som möjligt hade det ideala varit att inkludera 

transaktionskostnader och skatt. Den gemensamma nämnaren för orimligheten i 

                                                 
104 Frino, Jarnecic & Lepone (2003), ss. 2-3, Haugen (2002), s. 63. 
105 Haugen (2002), s. 64. 
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detta har varit den begränsade tidsramen. Samtliga kurser som använts i denna 

undersökning har varit köpkurser. En teoretisk möjlighet hade varit att även an-

vända sig av säljkurser, vid såväl köp och försäljning som vid beräkning av nyck-

eltal. Vidare kan en verklig eller schablonmässig kostnad för courtage användas, 

liksom möjliga kostnader vid orderhantering (lag, o s v) samt vinstskatt och för-

lustavdrag. Då kvartilerna balanseras om varje månad hade transaktionskostna-

derna sannolikt inverkat på resultatet.  

 

 

3.7.1   Reliabilitet och generaliserbarhet 
 
Reliabilitet (pålitlighet) anger ”tillförlitligheten hos och användbarheten av ett 

mätinstrument och av måttenheten”106, om undersökningen med andra ord ge-

nomförts på ett tillförlitligt sätt107. Hur pass väl motstår instrumentet, i detta fall 

modellen, slumpinflytande av olika slag? Det går inte att entydigt klassificera mo-

dellen som ”pålitlig” eller ”inte pålitlig”. Modellens pålitlighet bör ses i ljuset av 

tillvägagångssätt, med hänsyn tagen till hantering av saknade värden, antalet ob-

servationer, årsrapporter istället för kvartalsrapporter. För att testa pålitligheten 

har en slumpmässigt konstruerad kvartil jämförts med modellens första kvartil 

under den period då modellens precision varit som högst. Med tanke på att en-

dast företag som har varit aktiva (”survival bias”) inkluderas i studien, kan resulta-

tet se bättre ut eftersom inga företag som har gått i konkurs inkluderas. 

 

Generaliserbarhet (yttre validitet); huruvida resultat från ett undersökt stickprov 

kan sägas gälla för hela populationen.108 Att använda sig av sextioåtta företag i 

undersökningen kan vara alldeles för lite för att kunna hävda att man har under-

                                                 
106 Ejvegård (2002), s. 67. 
107 Patel & Davidson (1991), s. 85. 
108 Patel & Davidson (1991), s. 43. 
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sökt en modell som skulle kunna förklara den generella prissättningsmekanismen 

på den svenska aktiemarknaden. För att kunna göra detta skulle man behöva in-

kludera samtliga aktier på den svenska marknaden och då eventuellt kunnat fånga 

prissättningsmekanismen. Sammanfattningsvis kan sägas att inget anspråk görs på 

en generell modell för förväntad avkastning utan modellen gäller endast de före-

tag som studien omfattar. 
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4. EMPIRISK ANALYS 
 

Inledningsvis kommer den empiriska analysen att ha en teknisk karaktär, där regressionskoef-

ficienternas stabilitet undersöks närmare. Därefter redogörs för hur modellen presterat, tänkba-

ra orsaker till detta, kvartilernas företagsmässiga egenskaper samt den riskjusterade aspekten. 

 

4.1   Regressionskoefficienter 

 
Regressionsanalysen har utförts för varje månad under perioden februari 1995 - 

oktober 2004, enligt de beskrivningar som ges i metodkapitlet. Regressionskoeffi-

cienter för samtliga förklaringsvariabler skattades simultant mot beroendevaria-

beln som är den faktiska avkastningen. Baserad på tvärsnittsdata, som visar fak-

torexponeringen för olika företag under en viss månad, har 118 multipla regres-

sioner utförts. Koefficienter är uttryckta i form av standardavvikelser eftersom 

själva regressionsanalysen utfördes på standardiserade variabler och visar med hur 

mycket aktiens förväntade månatliga (standardiserade) avkastning ökar (minskar) i 

genomsnitt när faktorexponeringen ökar (minskar) med en standardavvikelse. 

Exempelvis har variabeln ”vinst/kurs” en regressionskoefficient med ett värde på 

0,25 (se tabell 4.1). Om faktorexponeringen för vinst/kurs ökar med en standard-

avvikelse ökar således den förväntade avkastningen med 0,25 standardavvikelser. 

 

Ett medelvärde beräknades för samtliga 118 regressionskoefficienter och dessa 

rangordnades sedan efter absoluta värden för deras t-statistik. Regressionskoeffi-

cienternas medelvärden och t-statistik, tillsammans med signifikansens exakta 

konfidensintervall för första, andra samt tredje perioden redovisas för de ”tio-i-
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topp”-faktorer som visade sig vara mest signifikanta109 under hela perioden, feb-

ruari 1995 - oktober 2004 (se tabell 4.1). Även om dessa koefficienter hamnar 

bland ”tio-i-topp” är dessa inte alltid signifikanta I syfte att undersöka stabiliteten 

hos dessa koefficienter, med avseende på deras tecken och signifikans, har ett 

medelvärde beräknats för olika perioder. Syftet med detta är inte att fastställa hu-

ruvida de olika regressionskoefficienterna skiljer sig från noll på en statistisk signi-

fikant nivå, utan betoningen ligger på deras (in)stabilitet. Som synes i tabell 4.1 

samt diagram 4.1 – 4.3 skiljer sig koefficienterna från noll även om denna skillnad, 

i vissa fall, inte är statistisk signifikant. Studien ämnar undersöka huruvida den 

förväntade avkastningen kan förutses med hjälp av de företagsspecifika nyckelta-

len, och regressionsanalysen kan således ses som ett steg mot detta mål.  

 

Vid beräkningar av förväntad avkastning multipliceras medelvärdet för de när-

mast föregående tolv månaders regressionskoefficienter med respektive faktorex-

ponering, just för att på så sätt fånga koefficienternas skiftande inverkan på för-

väntad avkastning över tiden. Om ett genomsnitt för de olika perioderna istället 

använts hade man gått miste om denna varierande inverkan. Om det däremot 

hade visat sig att medelvärdet för regressionskoefficienter är noll hade den för-

väntade avkastningen inte kunnat beräknas.  

 

En fullständig förteckning över samtliga variabler, med medelvärdet för deras 

koefficienter samt tillhörande t-statistik och signifikans, redovisas i appendix 2. 

De mest signifikanta regressionskoefficienterna för de olika perioderna redovisas 

i appendix 3. Det exakta konfidensintervallet, samt t-statistik för dessa medelvär-

den, erhölls med hjälp av SPSS där H0: β=0 testades mot alternativhypotesen att 

H1: β≠0. 

                                                 
109 Med ”signifikans” inom ett 95-procentigt konfidensintervall avses egentligen variabler vars 

absoluta t-värde är |t|≥2. Dock är ett t-värde på 1 mer signifikant än 0,5.  
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Det kan konstateras att samtliga koefficienter uppvisar en hög grad av instabilitet 

över tiden; deras tecken samt signifikans varierar under de olika perioderna. 

Det föreligger således inget långsiktigt stabilt samband mellan realiserad samt för-

väntad avkastning och var och en av de företagsspecifika variablerna. Det förvän-

tade sambandet, som beskrivs under 2.5, mellan förklaringsvariablerna och bero-

endevariabeln stämmer inte alltid. 

 

4.1.1   Variablernas ”tio-i-topp” 
 
Variabeln ”kurs” är sammanlagt den mest signifikanta. Aktiekursen tillhör kate-

gorin likviditetsmått och förväntas ha ett negativt samband med beroendevari-

abeln (se kapitel 3.5). Detta överensstämmer med variabelns tecken under samtli-

ga perioder, d v s en hög kurs påverkar den realiserade och förväntade avkast-

ningen negativt. Variabeln är signifikant under hela samt första perioden inom ett 

99- respektive 97-procentigt konfidensintervall. En hög kurs kan indikera en stör-

re efterfrågan på aktien (som driver upp priset) vilket gör den mer likvid och 

därmed påverkas möjligheten till överavkastning genom felprissättning negativt. 

Den procentuella förändringen hos aktier med höga kurser kan förefalla större än 

en jämförelsevis lika stor förändring hos aktier med låga kurser. Det finns en 

möjlighet att dyra aktier därmed skulle vara mindre volatila, med mindre sanno-

likhet till hög förväntad avkastning och därmed mindre kvalificerade för den för-

sta kvartilen. Regressionskoefficienten för ”börsvärde” har över lag har haft ett 

negativt tecken, vilket innebär att små företag borde generera högre avkastning. 

Detta överensstämmer med tidigare studier (se 2.2.3). Dock har koefficienten inte 

varit tillräckligt signifikant för att hävda att denna anomali (storlekseffekten) har 

ett betydande samband med avkastningen. 
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Hela perio-
den Period 1 Period 2 Period 3 Medelvärde (över)  t-statistik (mitten) 

och signifikans (under) feb 95 - okt 
04 

feb 95 - nov 
99 

dec 99 - aug 
01 

sep 01 - okt 
04 

-0,12 -0,19 -0,07 -0,05
-2,79 -2,22 -1,57 -1,66Kurs 
99% 97% 87% 89%
0,21 0,53 0,04 -0,17
2,12 2,83 0,68 -2,32Avkastning på totala tillgångar 
96% 99% 49% 97%
0,28 0,61 -0,12 -0,01
2,05 2,35 -1,03 -0,09Soliditet (36M trend) 
96% 98% 69% 7%
-0,25 -0,57 0,21 -0,03
-1,81 -2,09 1,96 -0,50Soliditet 
93% 96% 94% 38%
-0,17 -0,42 -0,04 0,12
-1,48 -1,84 -0,58 1,73

Avkastning på totala tillgångar (36M 
trend) 

86% 93% 43% 91%
0,25 0,28 -0,09 0,40
1,36 0,88 -0,37 1,45Vinst / kurs, per aktie 
83% 62% 28% 85%
-0,13 -0,32 0,02 0,08
-1,32 -1,77 0,22 0,86Utdelning / kurs (36M volatilitetstrend) 
81% 92% 17% 60%
0,07 0,07 0,02 0,09
1,14 0,62 0,22 1,31

Vinst per aktie (36M standard error-
trend) 

74% 46% 25% 80%
-0,14 -0,23 -0,14 0,00
-1,12 -1,04 -1,07 -0,03Kassaflöde / kurs, per aktie (36M trend) 
73% 70% 70% 2%
0,07 0,18 -0,06 -0,02
1,02 1,37 -0,57 -0,29Beta (36M AFGX) 
69% 82% 42% 23%

 

Tabell 4.1 Medelvärde för regressionskoefficienter för de tio variabler som uppvisar högsta 
signifikans under hela perioden. 

 

”Avkastning på totala tillgångar”, samt dess trendvariabel, tillhör kategorin som 

uttrycker företagets tillväxtpotential. Den förväntas ha positivt samband med 

beroendevariabeln vilket den också uppvisar, undantaget sista perioden. Avkast-

ningen på totala tillgångar (se även diagram 4.1) påverkar den realiserade avkast-
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ningen positivt samtidigt som den är signifikant, undantaget den andra perioden 

som kännetecknats som en börsbubbla. Genomsnittet blir negativt under tredje 

perioden eftersom koefficienten uppvisar större negativa värden, vilket kan avlä-

sas i diagrammet 4.1. Trendvariabeln har dock ett negativt samband med förvän-

tad avkastning. 
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Diagram 4.1 Regressionskoefficienten för avkastning på totala tillgångar  

(februari 95- oktober 04). 
 

Kategorin med riskfaktorer innehåller variablerna soliditet (samt dess trend), vo-

latilitetstrend för utdelning/kurs, vinstrisk samt marknadsbeta. ”Soliditet”, som i 

denna studie definieras som andelen av det egna kapitalet i förhållande till totala 

tillgångar, förväntas ha ett negativt samband med beroendevariabeln. En hög so-

liditet innebär lägre risk för företaget vilket i sin tur borde resultera i lägre förvän-

tad avkastning. Tecknet för den redovisade koefficienten stämmer överens med 

förväntningarna, undantaget perioden som omfattar den omnämnda IT-bubblan 

(se även diagram 4.2 nedan). Trendvariabeln har däremot en positiv inverkan på 

avkastningen under hela samt första perioden medan det motsatta observeras un-

der andra och tredje perioden. 
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Diagram 4.2 Regressionskoefficienten för soliditet (februari 95- oktober 04). 

 

Volatilitetstrenden för ”utdelning/kurs”, som beräknas som standardavvikelse för 

de närmast föregående 36 månader, är negativt relaterad till avkastningen under 

hela samt första perioden och är signifikant inom ett 82- respektive 92-procentigt 

konfidensintervall. Sambandet överensstämmer med de teoretiska förväntningar-

na att en hög volatilitet torde resultera i högre förväntad avkastning. Under peri-

od två och tre har variabeln ett positivt tecken, men är insignifikant. ”Vinstrisk” 

uppvisar ett konsekvent positiv samband med beroendevariabeln, vilket överens-

stämmer med förväntningar men kan inte sägas vara signifikant. ”Marknadsbeta” 

är inte signifikant och dess tecken, som borde uppvisa ett positiv samband med 

den förväntade avkastningen, är negativt under den andra och tredje perioden. 

Marknadsbeta har ingen förmåga att förutse den förväntade avkastningen i denna 

modell eftersom dess värde ligger nära noll. Enligt CAP-modellen borde beta 

vara den enda bestämmande faktorn för avkastningen förutsatt att samtliga inve-

sterare på marknaden håller optimala portföljer.  
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Av prisfaktorer är endast ”vinst/kurs” samt trenden för ”kassaflöde/kurs” bland 

de tio mest signifikanta variablerna. Dessa förväntas ha ett positivt samband med 

den förväntade avkastningen och visar huruvida marknaden över- eller underskat-

tar tiden under vilket företagets vinster och profitabilitet återgår till den genom-

snittliga nivån. Som nämnts i teorikapitlet tenderar aktier med låga värden på des-

sa mått att ha relativt låg förväntad avkastning eftersom marknaden i så fall över-

skattat tillväxthorisonten (konkurrensen träder snabbare i kraft än förväntat) för 

framgångsrika företag samt å andra sidan underskattar återhämtningsperioden för 

mindre framgångsrika företag som antas växa till en långsammare takt. Liksom 

påvisats i tidigare studier (se 2.2.3) har variabeln ”vinst/kurs” (e/P) ett positivt 

samband med avkastningen; ju högre e/P desto högre förväntad avkastningen. 

Sambandet kan observeras generellt, undantaget perioden med IT-bubblan. Den 

är signifikant skild från noll under hela samt tredje perioden inom ett 83- respek-

tive 85-procentigt konfidensintervall. I diagram 4.3 kan regressionskoefficienten 

för vinst/kurs (e/P) skådas. Diagrammet visar att e/P-talets bidrag till att förklara 

variationen hos beroendevariabeln skiftar över tiden och uppgår, exempelvis i 

början av 2004 till sju standardavvikelser. En direkt jämförelse mellan regres-

sionskoefficienter för e/P-talet och soliditet i diagram 4.2 visar att soliditet bidrar 

i mindre utsträckning till att förklara variationen i den faktiska avkastningen. Den 

så kallade ”JEK/kurs-effekten” har inte kunnat observeras i denna studie.  
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Diagram 4.3 Regressionskoefficienten för vinst/kurs (februari 95- oktober 04). 

 

Trenden för ”kassaflöde/kurs” är negativt förknippad med förväntad avkastning 

och är inte signifikant, främst under tredje perioden då den är lika med 0. Katego-

rin med tekniska faktorer har inte visat sig särskilt signifikant, d v s i enlighet med 

den svaga formen av marknadseffektivitet har det inte gått att förutsäga avkast-

ningen med historisk kursutveckling. Ett annat fenomen som är relaterat till den 

svaga formen är den så kallade kalendereffekten, vilket observerats i undersök-

ningen. I likhet med tidigare observerade kalendereffekter, såväl i Sverige som 

utomlands, uppvisar januari månad en hög genomsnittlig avkastning för AFGX 

samt de fyra kvartilerna (se appendix 4). Den verkligt framgångsrika månaden är 

dock november. Juni till september uppvisar sämre (negativ) avkastning, vilket 

sammanfaller relativt väl med Frennbergs studie. 
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4.1.2   Gemensamma drag 
 
Den gemensamma nämnaren för dessa koefficienter är den instabilitet som de 

uppvisar över tiden. Detta kan delvis fångas med hjälp av de beräknade medel-

värdena för olika perioder. Fluktuation åskådliggörs ytterligare i diagrammen 4.1 

– 4.3. Av dessa framgår att koefficienternas tecken ändras vid olika tidpunkter, 

samtidigt som olika variablers bidrag till att förklara variationen hos beroendeva-

riabeln skiftar över tiden. En särskild hög fluktuation förekommer under första 

perioden (februari 1995 - november 1999). Detta kan delvis bero på faktum att 

antalet observationer under denna period har varit relativt låg (37 företag som 

lägst och 54 som högst). En annan förklaring som kan ligga till grund för detta 

kan vara den relativt höga förekomsten av saknade variabler som ersatts med ett 

nollvärde och eventuellt orsakat en högre spridning.  Instabiliteten kan även bero 

på att företag ändrar karaktär över tiden. Deras soliditet, avkastning på totala till-

gångar eller vinst fluktuerar över tiden och uppvisar olika samband med den fak-

tiska avkastningen.  

 

Som förklarades i metodkapitlet är förklaringsgraden hos de månadsvisa regres-

sionsanalyser på standardiserade variabler inte ett rättvisande mått för en sådan 

modell eftersom det rör sig om en regression genom origo. Däremot har några 

slumpvisa regressioner utförts på icke-standardiserade variabler som uppvisade 

ett högt justerat R2-värde (mellan 50 – 70 %).  

 

Detta R2-värde förekommer i kombination med låga t-kvoter för samtliga förklar-

ingsvariabler, vilket kan tyda på problem med multikollinearitet (förekomsten av 

hög korrelation mellan olika variabler i modellen). Detta kan te sig rimligt med 

hänsyn tagen till faktum att för de flesta variabler beräknas även en 36-månaders 

trend vilken inkluderas som variabel.  En lösning hade varit att utelämna vissa 

variabler som kan vara kraftigt korrelerade, exempelvis trendvariabler. Risken 
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med detta är utelämnandet av möjligt relevanta förklaringsvariabler. Med hänsyn 

tagen till denna risk har samtliga variabler behållits. 

 

4.2   Sanningens ögonblick 

 
För var och en av undersökningsperiodens 118 månader har de observerade före-

tagen rangordnats i fyra kvartiler. De företag med högst förväntad aktieavkast-

ning, enligt modellen, har placerats i den första (1) kvartilen, de näst bäst rankade 

i andra (2) kvartilen, och så vidare. Processen har upprepats i slutet av varje må-

nad. 
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Diagram 4.4 Den kumulativa avkastningen (per månad) för perioden 

 februari 1996 – oktober 2004. 
 

Hela perioden: Under hela den period (februari 1996 – oktober 2004) i vilken 

företagen varje månad rangordnats i kvartiler kan man i diagram 4.4 konstatera 

att den första (1) kvartilen haft den högsta kumulativa avkastningen, den högsta 
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genomsnittliga avkastningen per månad (tabell 4.2) samt den näst lägsta volatilite-

ten. Kvartilens Sharpe-kvot är följaktligen även markant högre än för de övriga 

tre, enligt tabell 4.3. Den andra (2) kvartilen har presterat näst bäst, om man ser 

till den kumulativa avkastningen samt kvartilens Sharpe-kvot. Därefter kommer 

den fjärde (4) kvartilen följt av den tredje (3), vilket enligt modellen borde ha varit 

tvärtom. Det är viktigt att lägga märke till att i beräkningen av avkastningen har 

hänsyn inte tagits till eventuell utdelning. 
 

    AFGX Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 

Avkastning 2,1% 1,2% 1,3% 1,0% 1,8% 
Volatilitet 5,4% 5,2% 5,1% 5,6% 5,7% 

Period 1 (feb 1996 
- nov 1999) 

Kumulativt 148,1% 59,8% 72,3% 46,0% 113,7% 

Avkastning -1,1% -0,9% -1,0% -0,3% 0,7% 
Volatilitet 7,7% 7,0% 6,2% 5,0% 4,5% 

Period 2 (dec 
1999 - aug 2001) 

Kumulativt -25,5% -20,7% -21,4% -7,7% 12,8% 

Avkastning -0,1% 1,4% 0,5% 0,1% -0,8% 
Volatilitet 7,0% 5,0% 5,0% 6,7% 10,8% 

Period 3 (sep 
2001 - okt 2004) 

Kumulativt -12,3% 61,0% 16,6% -3,5% -41,1% 

Avkastning 0,7% 0,8% 0,6% 0,4% 0,7% 
Volatilitet 6,6% 5,5% 5,3% 5,9% 7,8% 

Totalt (feb 1996 - 
okt 2004) 

Kumulativt 62,1% 104,0% 57,9% 30,0% 41,9% 
 

Tabell 4.2 Genomsnittlig månadsvis avkastning och volatilitet samt kumulativ avkastning. 
 

 AFGX Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 
Period 1 (feb 1996 - nov 1999) 33,4% 15,3% 19,1% 11,3% 25,8% 
Period 2 (dec 1999 - aug 2001) -18,7% -17,2% -20,8% -12,0% 7,4% 
Period 3 (sep 2001 - okt 2004) -5,2% 22,4% 5,2% -2,0% -9,6% 
Totalt (feb 1996 - okt 2004) 5,8% 8,8% 5,3% 1,4% 4,9% 

 
Tabell 4.3 Sharpe-kvoter. 

 

Ser man däremot till modellens precisionsförmåga under de tre specifika perio-

derna möts man av ”en succé och två besvikelser”.  
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Första perioden: Under den första perioden (februari 1996 – november 1999) 

presterade den fjärde (4), och förmodat sämsta, kvartilen bäst av samtliga (!) med 

hela 113,7 % i avkastning. 

 

Andra perioden: Den andra, IT-specifika perioden (december 1999 – augusti 

2001) presterade den fjärde (4) kvartilen mycket bra (12,8 %) i jämförelse med 

AFGX (-25,5 %) och de övriga kvartilerna, som samtliga genererade en negativ 

avkastning. Sedan följde den tredje (3) och första (1) kvartilen, som därmed pres-

terade näst sämst. 

 

Tredje perioden: Den tredje och sista perioden (september 2001 – oktober 2004) 

är den period där kvartilernas förväntade och faktiska avkastning verkligen mot-

svarar dess rangordning. Modellens precision har som synes i diagram 4.5 förbätt-

rats avsevärt i förhållande till de två första perioderna. Denna tredje och sista pe-

riod har flest antal företagsobservationer och lägst antal saknade variabelvärden, 

vilket rent statistiskt är positivt.  
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Diagram 4.5 Kvartilernas utveckling under den tredje perioden (sep 2001 – okt 2004). 

Aug.=100 
 
För att jämföra modellens precision har en kvartil innehållandes slumpvis utvalda 

aktier (bland de sextioåtta företag som ingår i undersökningen) konstruerats. I 

diagrammet i appendix fem jämförs modellens första (1) kvartil, AFXG 

samt ”slumpkvartilen” under perioden september 2001 – oktober 2004. Model-

lens kvartil har den överlägset bästa precisionen med 61 % avkastning, medan 

slumpkvartilen genererar en förlust på -18,8 %. 

 

4.2.1   Modellens (im)precision; tänkbara förklaringar 
 
Modellen fångar främst sambandet mellan företagens fundamentala värden, ut-

tryckta som diverse nyckeltal, och avkastning. Det som kunde observeras är att 

detta samband ändrar karaktär över tiden samtidigt som olika variabler uppvisar 

skiftande förmåga att förklara den faktiska och sedan förutse den förväntade av-

kastningen. Perioder som kännetecknas av aktievärdering baserad på överdrivna, 
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eller illa underbyggda, förväntningar saknar stöd hos företagens faktiska (funda-

mentala) prestationer. En sådan period, allmänt känd som IT-bubblan, samman-

faller med modellens allt sämre precision på vägen från den första till slutet av 

den andra perioden. Den första (1) kvartilen fångar inte den kraftiga börsupp-

gången under 1999, och drabbas inte heller lika mycket av den kraftiga nedgången 

under 2000-2002. En orsak till modellens ökade precision under den tredje perio-

den kan således (eventuellt) förklaras med att Stockholmsbörsens volatilitet sjun-

kit till mycket låga nivåer; att precisionen ökar under mer ”normala” börsförhål-

landen med lägre volatilitet och mindre spekulation i framtida vinster för tillväxt-

företag, som var fallet under IT-perioden. Under ”normala” förhållanden baseras 

aktievärdering i större utsträckning på fundamentala värden, vilket gynnar model-

lens precision. 

 

Frågan är huruvida detta resultat egentligen ger en rättvisande bild med tanke 

på ”survival bias”? Den tredje perioden har en statistiskt lägre sannolikhet att ha 

drabbats av sådan ”bias”, vilket troligtvis haft en positiv inverkan på modellens 

precision. Företag som står på randen till konkurs har vanligtvis en svag utveck-

ling (sett till företagets nyckeltal) vilket därmed skulle ha kvalificerat dem för den 

fjärde kvartilen. Detta torde öka gapet mellan den första och fjärde kvartilen. Det 

är mer troligt att periodens företag löper större risk att gå i konkurs inom en snar 

framtid än för de tidigare två perioderna; hade företagen i urvalet gått i konkurs 

tidigare hade de uppenbarligen inte varit med alls i undersökningen (som omfat-

tar företag som idag är aktiva). Hade samtliga företag under perioden varit inklu-

derade hade spridningen kvartilerna emellan förmodligen varit större eftersom – 

förutsatt att metoden fungerar – man då fått tillgång till de verkliga förlorarna och 

vinnarna. 
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4.2.2   Kvartilsmässiga företagsegenskaper 
 
I syfte att bilda sig en uppfattning om företagens egenskaper, med hänsyn tagen 

till de variabler som använts i undersökningen, har de femton oftast förekom-

mande företagen för den första (1) och fjärde (4) kvartilen listats för hela perio-

den (se tabell 4.4-5). Modellens tre mest signifikanta variabler, samt två vanligt 

förekommande nyckeltal inom finansiell teori, har redovisats som ett genomsnitt 

för dessa företag över hela undersökningsperioden. Kan då exempelvis Enea sä-

gas ha de fundamentala egenskaper som kvalificerar företaget för den första kvar-

tilen? Nej, inte nödvändigtvis. Det som observerats är att företag relativt 

ofta ”hoppar” mellan olika kvartiler. Enea har exempelvis förekommit i den för-

sta och fjärde kvartilen sammanlagt 88 %, vilket innebär att företaget förekommit 

endast 12 % sammanlagt i den andra och tredje kvartilen. Tabellerna är snarare 

till för att illustrera den dynamik som ombalanseringen av kvartilerna medfört. En 

genomsnittlig företagsprofil för den första kvartilen (företrädelsevis) borde kon-

strueras genom att varje månad samla in samtliga variabeldata för de företag som 

ingår denna månad. Denna teknik är, utan automatisering, mycket tidsödande och 

har inte kunnat genomföras. För hela perioden kan inga större skillnader observe-

ras mellan företagen i den första och fjärde kvartilen som framgår av tabell 4.4 

samt 4.5. 
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Kvartil 1        
( feb 96 - okt 04 ) Förekomst Kurs ROA SOL e/P JEK/kurs Avkastning 

Enea 42%        5.70 kr 5.4% 56% -0.08 0.45 1.60% 
Öresund 41%      84.88 kr 5.0% 76% -0.09 0.85 1.20% 
Tricorona (b) 38%      17.07 kr 1.3% 71% -0.40 2.01 -2.00% 
Brio (b) 37%      52.51 kr 4.8% 33% 0.00 1.17 0.00% 
Peab (b) 37%      27.05 kr 2.9% 21% 0.08 0.81 1.10% 
kanditek 36%      31.86 kr 0.2% 73% -0.02 0.41 0.00% 
Concordia (b) 33%      16.21 kr 3.5% 38% 0.08 1.55 0.22% 
Klippan 33%      21.00 kr 2.1% 31% -0.05 1.35 -0.10% 
Borås Wäfveri (b) 33%      50.03 kr 5.0% 20% -0.03 1.35 -0.90% 
NCC (b) 32%      71.96 kr 3.3% 26% 0.06 1.11 0.20% 
Nokia 32%    144.47 kr 7.4% 49% 0.01 0.06 1.59% 
Kabe Husvagnar (b) 31%      25.88 kr 3.3% 32% 0.08 1.00 1.70% 
Ratos (b) 31%      74.87 kr 6.0% 75% 0.13 1.04 1.60% 
Wihlborgs Fastigheter 31%      66.55 kr 4.9% 22% 0.36 6.06 0.70% 
Ericsson (b) 30%      35.35 kr 5.0% 33% -0.02 0.25 0.80% 
Genomsnitt 34%      48.36 kr 4.0% 44% 0.01 1.30 0.51% 

 
Tabell 4.4 De mest frekventa företag i den första kvartilen för hela perioden 

(februari 1996 – oktober 2004) med utvalda variabler. 
 

En eventuell indikation på det som Haugen kunde fastställa i sin studie, nämligen 

att företag i den första kvartilen har ett lågt pris i förhållande till vinst, kassaflöde 

eller JEK trots deras goda fundamentala nyckeltal, är en lägre genomsnittlig kurs 

för företag i den första kvartilen i kombination med högre prismått som 

vinst/kurs (e/P) och JEK/kurs jämfört med genomsnittet för den fjärde kvarti-

len. Detta kan eventuellt tyda på marknadens ineffektivitet och en möjlighet att 

konstruera en vinnarportfölj relativt billigt. Det som ineffektivitet syftar på är hu-

ruvida marknaden å ena sidan undervärderar värdeaktier som uppvisar ett högre 

värde på, exempelvis e/P-tal och övervärderar tillväxtaktier med låga e/P- tal. 

Något som kräver mer efterforskning och som inom tidsramen för denna studie 

inte kan besvaras. 
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Kvartil 4     
( feb 96 - okt 04 ) Förekomst Kurs ROA SOL e/P JEK/kurs Avkastning 

H & M (b) 51%    140.46 kr 12.6% 65% 0.03 0.09 1.96% 
ElektronikGruppen (b) 46%      92.40 kr 0.4% 43% -0.05 0.61 0.37% 
Enea 46%        5.70 kr 5.4% 56% -0.08 0.45 1.60% 
Nokia 42%    144.47 kr 7.4% 49% 0.01 0.06 1.59% 
Tricorona (b) 42%      17.07 kr 1.3% 71% -0.40 2.01 -2.00% 
Ericsson (b) 37%      35.35 kr 5.0% 33% -0.02 0.25 0.80% 
Investor (b) 37%      87.87 kr 4.7% 52% 0.07 0.59 0.43% 
Elanders (b) 36%    104.65 kr 4.6% 31% 0.00 0.75 0.42% 
Gambro (b) 36%      77.22 kr 6.3% 49% 0.08 0.75 0.38% 
WM-data (b) 35%      31.98 kr 7.1% 36% 0.01 0.20 0.77% 
Skanditek (b) 34%      31.86 kr -0.2% 73% -0.02 0.41 0.00% 
Westergyllen (b) 33%      95.07 kr 4.6% 31% 0.00 0.86 0.18% 
Peab (b) 31%      26.71 kr 2.8% 21% 0.07 0.82 1.09% 
Securitas (b) 29%    106.95 kr 5.6% 31% 0.03 0.18 1.50% 
Concordia (b) 28%      16.21 kr 3.5% 38% 0.08 1.55 0.22% 
Genomsnitt 37%      67.60 kr 4.7% 45% -0.01 0.64 0.62% 
 

Tabell 4.5 De mest frekventa företag i den fjärde kvartilen för hela perioden  
(februari 1996 – oktober 2004) med utvalda variabler. 

 

I den tredje, och enligt modellen mest precisa perioden har dock vissa skillnader 

observerats (dock inte illustrerat i tabell). Exempelvis återfinns inte ett enda 

IT/telekom- eller riskkapitalbolag bland de femton vanligast förekommande före-

tagen i den första kvartilen. Samtidigt utgör dessa typer av bolag hälften av de 

vanligast förekommande företagen i den fjärde kvartilen. 

 

 

4.2.3   Avkastningsfrekvens 
 
För att åskådliggöra skillnaden i avkastning och volatilitet mellan den första (1) 

och fjärde (4) kvartilen visas månadsvis avkastning för dessa i frekvensdiagram-

met 4.6 nedan. 
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Diagram 4.6 Frekvenstabell för månadsvis avkastning för kvartiler 1 och 4 (feb 96 – okt 04). 
 

Som synes har den första kvartilens avkastning en mer centrerad fördelning me-

dan den fjärde kvartilens fördelning är flackare med bredare svansar. Exempelvis 

har den första kvartilens sämsta avkastning vid ett tillfälle genererat en förlust på 

14 %, samtidigt som den fjärde kvartilen vid åtta tillfällen genererat en lika stor, 

eller större, förlust. Detta är helt i enlighet med den första kvartilens volatilitet 

som generellt är lägre än den fjärde kvartilens (se tabell 4.3), vilket gör den första 

(1) kvartilen till en säkrare investering. Kvartilernas risk i förhållande till dess av-

kastning strider uppenbarligen mot CAP-modellen, enligt vilken högre avkastning 

medför högre risk. 

 

 

4.3   Övriga kommentarer 
 
Kommentar 1: Att årsrapporterna laggas femton månader kan ha inverkan på 

resultatet. Studier, som den av Basu (se 2.2.2), tyder på årsrapporterna innehåller 

cirka 10 % ny information. Resterande information har absorberats genom tidiga-
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re kvartalsrapporter, prognoser, etc. Tillgång till mer frekvent rapportering av lik-

nande slag, anpassad efter varje enskilt företags datum för publicering, ger ett 

bättre datamässigt underlag för modellen. Den nya informationens påverkan på 

priset blir mer tidsmässigt precis. 

 

Kommentar 2: Undersökningen har visat att en teoretisk överavkastning gent-

emot AFGX kunnat uppnås med användandet av den första kvartilen, transak-

tionskostnader exkluderade. En fungerande modell behöver inte enbart användas 

för långa positioner. Om den främsta kvartilen uppvisar ett knappt, eller obefint-

ligt bättre resultat än index samtidigt som den undermåligaste kvartilen konse-

kvent presterar sämre kan denna kvartil användas som proxy för blankning. Lika-

så kan kvartilerna utgöra basen för placeringsstrategier med hjälp av olika kombi-

nationer av optioner. 
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5. SLUTSATS 
 

Till vilken grad går det att förutse förväntad aktieavkastning med hjälp av 

de företagsspecifika nyckeltal för de företag som ingår i studien? 

 

Inga bestämda slutsatser kan dras om modellens precision. Det som konstateras 

är att modellens precision ökat avsevärt mot slutet av den undersökta perioden. 

 

Den totala avkastningen som en konsekvent placering i den första (1) kvartilen 

genererar uppgår till 104 % under perioden februari 1996 - oktober 2004. Mot-

svarande strategi beträffande den andra (2) och tredje (3) kvartilen uppvisar en 

avkastning på 58 % respektive 30 %. Den fjärde (4) kvartilen ger en avkastning på 

42 % vilket gör att den avkastningsmässigt hamnar på tredje plats.  

 

Bedömer man risken som är förknippad med de fyra kvartilerna har följande 

rangordning observerats; den lägsta genomsnittliga månadsvisa risken uppvisar 

den andra (2) kvartilen med en standardavvikelse på 5,3 % åtföljd av första (1) 

med 5,5 % tredje (3) med 5,9 % samt fjärde (4) kvartilen med 7,8 % i standardav-

vikelse för hela perioden. 

 

Utvärdering av den genererade avkastningen per enhet risk (Sharpe-kvot) placerar 

den första (1) kvartilen högst med 8,8 % den andra (2) kvartilen näst högst med 

5,3 % som åtföljs av den fjärde (4) kvartilen vars Sharpe-kvot uppgår till 4,9 %. 

Den lägsta placeringen har den tredje (3) kvartilen med 1,4 %. 

 

Under perioderna februari 1996 – november 1999 samt december 1999 – augusti 

2001 uppvisar den fjärde kvartilen den högsta avkastningen vilket är inte i linje 
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med modellens rangordning. Under dessa två perioder har modellen en sämre 

precision och lyckas inte rangordna företag på sättet att rangordningen motsvarar 

den faktiska avkastningen.  

 

Under den tredje perioden (september 2001 – oktober 2004) uppvisar modellen 

däremot en förvånansvärt hög precision där den faktiska avkastningen samman-

faller med den förväntade. Modellens första (1) kvartil genererar en avkastning på 

61 %, andra (2) respektive tredje (3) kvartil har 16,6 % respektive -3,5 % medan 

den fjärde kvartilen uppvisar en förlust på -41 %. 

 

Tänkbara förklaringar till modellens ökade precision mot slutet av perioden kan 

härledas till högre antalet observationer, färre saknade värden, mer ”normala” 

börsförhållanden baserade på fundamentalvärdering, samt den minskade risken 

för ”survival bias”. 

 

 

Om det visar sig att modellen har / inte har en signifikant precision, vilka 

implikationer medför detta? 

 

Inledningsvis påpekades att Markowitz portföljoptimeringsteknik kan användas i 

syfte att minimera risken i förhållande till den förväntade avkastningen i en aktie-

portfölj. Problemet som uppstår är valet av aktier som ska ingå i denna portfölj. 

En tänkbar implikation för modellen som undersöks i denna studie är ett förenk-

lat urval av aktier som skulle bilda en optimal portfölj, förutsatt fortsatt precision. 

Genom att skapa en optimal kombination av aktier som ingår i den första kvarti-

len kan högre avkastning genereras. 
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CAP-modellen förklarar hur tillgångar skulle vara prissatta om alla skulle investe-

ra i effektiva portföljer. På en effektiv marknad har således tillgångar med högre 

systematisk risk en högre förväntad avkastning. Marknadsbeta representerar till-

gångens känslighet för marknadsrörelser och mäter tillgångens systematiska risk. 

Skulle alla på marknaden investera i optimala portföljer borde CAP-modellen gäl-

la och i så fall skulle man kunna förutse den förväntade avkastningen med hjälp 

av endast marknadsbeta. 

 

Marknadsbeta i denna studie visar sig inte vara signifikant i att förklara variatio-

nen i förväntade avkastningen. Detta innebär att marknadsbeta inte kan användas 

för att förutse den förväntade avkastningen. Studien omfattar ett relativt lågt antal 

aktier i förhållande till populationen, vilket innebär att inga generella slutsatser 

kan dras. Modellen ger eventuellt indikation på olika prissättningsanomalier, vars 

förekomster är svåra att upptäcka då de varierar över tiden och uppvisar olika 

mönster och samband med den faktiska och förväntade avkastningen under olika 

perioder. Med andra ord förekommer vissa anomalier mer uppenbart under en 

specifik period för att under nästa helt försvinna, bara för att återigen bli märkba-

ra i en senare period. Att koefficienternas värden, signifikans samt tecken fluktue-

rar över tiden kan vara indikation på dessa skiftande mönster.  

 

Det är värt att understryka att det är summan av samtliga variablers regressions-

koefficienter som är avgörande för beräkningen av den förväntade avkastningen. 

Med hjälp av faktormodellen för förväntad avkastning undersöks huruvida det 

föreligger olika prissättningsanomalier på en och samma gång. Dessa anomalier 

kan ses som tecken på marknadens ineffektivitet, och borde på en effektiv mark-

nad försvinna så fort de upptäcks. Att olika variabler över tiden uppvisar starkare 

och svagare samband mellan den faktiska avkastningen kan tyda på att anomalier 

är ostabila, vilket talar för en effektiv marknad. Marknaden är trots allt ett kom-
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plext system där många aktörer, med olika placeringshorisont, värderingsmodeller 

och placeringsmotiv, bidrar till att bestämma priset på en viss tillgång. Det finns 

skäl att tro att marknadsaktörernas beteende är föränderligt med tiden. Det som 

var ”sant” igår behöver därför inte vara ”sant” imorgon, vilket föranleder en att 

se behovet av mer komplexa modeller som har förmågan att fånga en föränderlig 

prissättningsmekanism. En faktormodell för förväntad avkastning kan ses som en 

beståndsdel bland flera, vars samlade analysresultat ger en indikation om när, hur 

och var investering bör ske. 
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APPENDIX 1 
 

Följande variabler indelade i fem grupper inkluderas i studien: 

 

Riskfaktorer 

Marknadsbeta beräknad mot AFGX index för 36 närmast föregående månader. 
Vinstrisk (standard error/glidande medelvärde för vinst per aktie för 36 närmast fö-
regående månader). 
Effektiv avkastning volatilitetstrend110  
Ränteteckningsgrad  
Ränteteckningsgrad trend  
Soliditet  
Soliditet trend111  
Volatilitetstrend för vinst / kurs, utdelning / kurs, kassaflöde / kurs, per aktie  
 

Likviditetsfaktorer 

Börsvärde (nuvarande marknadspris * senast rapporterat antal aktier) 
Börsvärde per aktie, d v s kurs 
Omsatt antal aktier /börsvärde (glidande medelvärde för de 12 närmast föregående 
månader) 
Omsatt antal aktier /börsvärde trend  
 

Prisfaktorer 

Vinst / kurs (e/P) (kurst0/(kurst0/vinstt0)/kurs (t+15)) 
Vinst / kurs trend  
JEK / kurs  (kurst0/(kurst0/JEKt0)/kurs (t+15)) 
JEK / kurs trend  
Utdelning / kurs 
Utdelning / kurs trend  
Kassaflöde / kurs (kurst0/(kurst0/kassaflöde t0)/kurs(t+15)) 
Kassaflöde / kurs trend  
Försäljning / kurs 
Försäljning / kurs trend  
                                                 
110 Volatilitetstrend för en given variabel beräknas som glidande medelvärde för standardavvi-

kelse för 36 närmast föregående månader. 
111 Trend för en given variabel beräknas som glidande medelvärde för 36 närmast föregående 

månader. 
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Tillväxtpotential   

Avkastning på totala tillgångar  
Avkastning på totala tillgångar trend  
Avkastning på eget kapital  
Avkastning på eget kapital trend  
Avkastning på sysselsatt kapital 
Avkastning på sysselsatt kapital trend 
 

Tekniska faktorer 

Överavkastning (i förhållande till AFGX index) förra månaden 
Överavkastning (i förhållande till AFGX index) 2 månader tillbaka 
Överavkastning (i förhållande till AFGX index) 3 månader tillbaka 
Överavkastning (i förhållande till AFGX index) 6 månader tillbaka 
Överavkastning (i förhållande till AFGX index) 12 månader tillbaka 
Överavkastning (i förhållande till AFGX index) 24 månader tillbaka 
Överavkastning (i förhållande till AFGX index) 36 månader tillbaka 
 

 

Nedan följer en definition av nyckeltalen i sin ursprungliga form. Själva beräk-

ningssättet har hämtats direkt från Six AB. 

 

Marknadsbeta (β): Kovariansen mellan avkastningen för aktie j och AFXG delat 

med variansen i AFXG:s avkastning, skrivet som: 

2
,

AFXG

AFGXj
j σ

σ
β =  

Soliditet (kapitalstyrka): mått på hur företagets tillgångar är finansierade. Ju större 

andel eget kapital desto större likviditetsmässigt manöverutrymme, exempelvis be-

talningsströmmar till ägarna. Företag med hög soliditet löper mindre risk vid kon-

junkturnedgångar och branschkriser, medan låg soliditet ger bättre avkastning på det 

av ägarna investerade kapitalet om företaget går med vinst 
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Soliditet: redovisat eget kapital 

                + Beskattade reserver 

                + 70 % av obeskattade reserver 

                – årets föreslagna utdelning 

                / balansomslutning 

 

Räntetäckningsgrad är företagets förmåga att täcka sina räntekostnader för lånat 

kapital: 

vinst efter finansiella poster  

+ räntekostnader 

/ räntekostnader 

 

Vinst:  

resultat efter finansnetto  

+ avskrivningar  

+ realisationsvinster/förluster 

 – minoritetsandel  

– 30 % skatt  

– utdelning på preferensaktier. 

    

Effektiv avkastning definieras som den avkastning man skulle ha fått om man åter-

investerat utdelningen genom att köpa nya aktier, till kursen vid utdelningstillfället. 

 

Börsvärde: Börsvärdet är definierat som antal aktier i aktieslaget vid respektive tid-

punkt multiplicerat med den då gällande köpkursen (ingen justering för emissioner 

görs och justerad kurs och börsvärdesutvecklingen avviker därför från varandra). 
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Omsatt antal: Avser antal omsatta aktier i den handel som ägt rum på börsen (på 

Stockholms Fondbörs endast den handel som ägt rum under marknadens öppethål-

landetider). 

 

JEK/aktie: 

redovisat eget kapital 

– Föreslagen utdelning 

+ 70% av obeskattade reserver 

= JEK 

/ antal utestående stamaktier 

 

Försäljning/kurs: försäljningen per aktie dividerat med köpkurs för motsvarande 

period. För innehavande år eller månad innan årsredovisningen publicerats används 

den senast publicerade årsredovisningens försäljningsuppgift. 

 

Utdelning/kurs: senast lämnad utdelning dividerat med köpkurs för motsvarande 

period. 

 

Avkastning på eget kapital: Vinst (se ”vinst”) genom det egna kapitalet. Ett mått 

på hur pass väl ägarnas investerade kapital förräntas i företaget. 

 

Avkastning på totala tillgångar: Vinst genom det totala kapitalet. 

 

Avkastning på sysselsatt kapital: 

                 resultat efter EO-poster 

                + finansiella kostnader 

          / balansomslutning 
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APPENDIX 2 
 

Hela perioden (feb 1995 - okt 2004) Medelvärde Signifikans t-värde 

Beta (36M AFGX) 0.07 69% 1.02 
Vinstrisk (36M standard error-trend) 0.07 74% 1.14 

Effektiv avkastning (36M volatilitetstrend) 0.02 42% 0.56 
Räntetäckningsgrad -0.01 5% -0.06 

Räntetäckningsgrad (36M trend) 0.11 62% 0.80 
Soliditet -0.25 93% -1.81 

Soliditet (36M trend) 0.28 96% 2.05 
Vinst / kurs (36M volatilitetstrend) 0.06 22% 0.27 

Utdelning / kurs (36M volatilitetstrend) -0.13 81% -1.32 
Kassaflöde / kurs (36M volatilitetstrend) -0.06 27% -0.34 

Börsvärde -0.03 65% -0.94 
Kurs -0.12 99% -2.79 

Omsatt antal aktier / börsvärde (12M trend) 0.11 35% 0.39 
Omsatt antal aktier / börsvärde (36M trend) -0.12 41% -0.50 

Vinst / kurs 0.25 83% 1.36 
Vinst / kurs (36M trend) 0.14 50% 0.67 

JEK / kurs 0.06 18% 0.23 
JEK / kurs (36M trend) 0.02 7% 0.09 

Utdelning / kurs 0.06 38% 0.50 
Utdelning / kurs (36M trend) -0.05 44% -0.59 

Kassaflöde / kurs 0.07 27% 0.34 
Kassaflöde / kurs (36M trend) -0.14 73% -1.12 

Försäljning / kurs -0.04 13% -0.16 
Försäljning / kurs (36M trend) 0.13 40% 0.53 
Avkastning på totala tillgångar 0.21 96% 2.12 

Avkastning på totala tillgångar (36M trend) -0.17 86% -1.48 
Avkastning på eget kapital -0.19 60% -0.85 

Avkastning på eget kapital (36M trend) 0.11 36% 0.47 
Avkastning på sysselsatt kapital -0.13 56% -0.78 

Avkastning på sysselsatt kapital (36M trend) 0.00 1% -0.01 
Överavkastning (1M mot AFGX)) -0.02 21% -0.26 
Överavkastning (2M mot AFGX)) -0.05 31% -0.40 
Överavkastning (3M mot AFGX)) -0.05 37% -0.49 
Överavkastning (6M mot AFGX)) -0.01 6% -0.07 

Överavkastning (12M mot AFGX)) 0.12 64% 0.91 
Överavkastning (24M mot AFGX)) 0.01 9% 0.11 
Överavkastning (36M mot AFGX)) -0.03 25% -0.31 

 
Tabell A.2.1 Medelvärde för regressionskoefficienter för hela perioden. 
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Period 1 (feb 1995 - nov 1999) Medelvärde Signifikans t-värde 

Beta (36M AFGX) 0.18 82% 1.37 
Vinstrisk (36M standard error-trend) 0.07 46% 0.62 

Effektiv avkastning (36M volatilitetstrend) 0.06 62% 0.88 
Räntetäckningsgrad -0.02 6% -0.07 

Räntetäckningsgrad (36M trend) 0.25 59% 0.82 
Soliditet -0.57 96% -2.09 

Soliditet (36M trend) 0.61 98% 2.35 
Vinst / kurs (36M volatilitetstrend) 0.12 22% 0.29 

Utdelning / kurs (36M volatilitetstrend) -0.32 92% -1.77 
Kassaflöde / kurs (36M volatilitetstrend) 0.04 10% 0.13 

Börsvärde -0.04 48% -0.64 
Kurs -0.19 97% -2.22 

Omsatt antal aktier / börsvärde (12M trend) -0.30 36% -0.48 
Omsatt antal aktier / börsvärde (36M trend) 0.00 0% 0.00 

Vinst / kurs 0.28 62% 0.88 
Vinst / kurs (36M trend) 0.34 60% 0.84 

JEK / kurs 0.24 34% 0.45 
JEK / kurs (36M trend) -0.13 20% -0.25 

Utdelning / kurs 0.14 45% 0.60 
Utdelning / kurs (36M trend) -0.09 44% -0.58 

Kassaflöde / kurs 0.12 35% 0.45 
Kassaflöde / kurs (36M trend) -0.23 70% -1.04 

Försäljning / kurs -0.36 55% -0.77 
Försäljning / kurs (36M trend) 0.47 69% 1.03 
Avkastning på totala tillgångar 0.53 99% 2.83 

Avkastning på totala tillgångar (36M trend) -0.42 93% -1.84 
Avkastning på eget kapital -0.23 39% -0.51 

Avkastning på eget kapital (36M trend) 0.17 29% 0.37 
Avkastning på sysselsatt kapital -0.36 74% -1.13 

Avkastning på sysselsatt kapital (36M trend) 0.07 13% 0.16 
Överavkastning (1M mot AFGX)) 0.03 22% 0.28 
Överavkastning (2M mot AFGX)) -0.07 22% -0.28 
Överavkastning (3M mot AFGX)) -0.15 52% -0.71 
Överavkastning (6M mot AFGX)) 0.02 11% 0.14 

Överavkastning (12M mot AFGX)) 0.20 56% 0.77 
Överavkastning (24M mot AFGX)) -0.11 41% -0.55 
Överavkastning (36M mot AFGX)) -0.04 22% -0.28 

 
Tabell A.2.2 Medelvärde för regressionskoefficienter för period 1. 
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Period 2 (dec 1999 - aug 2001) Medelvärde Signifikans t-värde 

Beta (36M AFGX) -0.06 42% -0.57 
Vinstrisk (36M standard error-trend) 0.02 25% 0.32 

Effektiv avkastning (36M volatilitetstrend) -0.01 59% -0.83 
Räntetäckningsgrad 0.00 1% -0.01 

Räntetäckningsgrad (36M trend) 0.04 15% 0.19 
Soliditet 0.21 94% 1.96 

Soliditet (36M trend) -0.12 69% -1.03 
Vinst / kurs (36M volatilitetstrend) 0.04 28% 0.36 

Utdelning / kurs (36M volatilitetstrend) 0.02 17% 0.22 
Kassaflöde / kurs (36M volatilitetstrend) -0.16 91% -1.78 

Börsvärde 0.01 13% 0.16 
Kurs -0.07 87% -1.57 

Omsatt antal aktier / börsvärde (12M trend) 0.03 16% 0.20 
Omsatt antal aktier / börsvärde (36M trend) -0.04 17% -0.22 

Vinst / kurs -0.09 28% -0.37 
Vinst / kurs (36M trend) 0.03 11% 0.14 

JEK / kurs -0.01 1% -0.01 
JEK / kurs (36M trend) 0.11 26% 0.33 

Utdelning / kurs 0.03 22% 0.28 
Utdelning / kurs (36M trend) 0.00 2% -0.03 

Kassaflöde / kurs 0.10 63% 0.92 
Kassaflöde / kurs (36M trend) -0.14 70% -1.07 

Försäljning / kurs 0.49 92% 1.83 
Försäljning / kurs (36M trend) -0.45 92% -1.83 
Avkastning på totala tillgångar 0.04 49% 0.68 

Avkastning på totala tillgångar (36M trend) -0.04 43% -0.58 
Avkastning på eget kapital -0.17 56% -0.79 

Avkastning på eget kapital (36M trend) 0.17 61% 0.88 
Avkastning på sysselsatt kapital 0.24 74% 1.16 

Avkastning på sysselsatt kapital (36M trend) -0.30 89% -1.68 
Överavkastning (1M mot AFGX)) -0.09 71% -1.08 
Överavkastning (2M mot AFGX)) -0.02 21% -0.27 
Överavkastning (3M mot AFGX)) 0.10 54% 0.76 
Överavkastning (6M mot AFGX)) 0.04 20% 0.25 

Överavkastning (12M mot AFGX)) -0.15 66% -0.98 
Överavkastning (24M mot AFGX)) 0.15 72% 1.12 
Överavkastning (36M mot AFGX)) 0.10 45% 0.61 

 
Tabell A.2.3 Medelvärde för regressionskoefficienter för period 2. 
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Period 3 (sep 2001 - okt 2004) Medelvärde Signifikans t-värde 

Beta (36M AFGX) -0.02 23% -0.29 
Vinstrisk (36M standard error-trend) 0.09 80% 1.31 

Effektiv avkastning (36M volatilitetstrend) -0.03 87% -1.55 
Räntetäckningsgrad 0.00 5% 0.06 

Räntetäckningsgrad (36M trend) -0.02 21% -0.27 
Soliditet -0.03 38% -0.50 

Soliditet (36M trend) -0.01 7% -0.09 
Vinst / kurs (36M volatilitetstrend) 0.00 0% -0.01 

Utdelning / kurs (36M volatilitetstrend) 0.08 60% 0.86 
Kassaflöde / kurs (36M volatilitetstrend) -0.13 35% -0.46 

Börsvärde -0.04 79% -1.27 
Kurs -0.05 89% -1.66 

Omsatt antal aktier / börsvärde (12M trend) 0.58 92% 1.79 
Omsatt antal aktier / börsvärde (36M trend) -0.32 88% -1.61 

Vinst / kurs 0.40 85% 1.45 
Vinst / kurs (36M trend) -0.10 49% -0.66 

JEK / kurs -0.16 66% -0.96 
JEK / kurs (36M trend) 0.21 90% 1.67 

Utdelning / kurs -0.04 40% -0.53 
Utdelning / kurs (36M trend) -0.01 11% -0.14 

Kassaflöde / kurs -0.03 5% -0.06 
Kassaflöde / kurs (36M trend) 0.00 2% -0.03 

Försäljning / kurs 0.15 40% 0.52 
Försäljning / kurs (36M trend) -0.07 27% -0.35 
Avkastning på totala tillgångar -0.17 97% -2.32 

Avkastning på totala tillgångar (36M trend) 0.12 91% 1.73 
Avkastning på eget kapital -0.16 63% -0.91 

Avkastning på eget kapital (36M trend) -0.02 9% -0.11 
Avkastning på sysselsatt kapital 0.02 15% 0.19 

Avkastning på sysselsatt kapital (36M trend) 0.05 33% 0.44 
Överavkastning (1M mot AFGX)) -0.04 53% -0.73 
Överavkastning (2M mot AFGX)) -0.04 39% -0.52 
Överavkastning (3M mot AFGX)) 0.01 5% 0.06 
Överavkastning (6M mot AFGX)) -0.08 59% -0.84 

Överavkastning (12M mot AFGX)) 0.15 90% 1.66 
Överavkastning (24M mot AFGX)) 0.11 68% 1.00 
Överavkastning (36M mot AFGX)) -0.07 61% -0.86 

 
Tabell A.2.4 Medelvärde för regressionskoefficienter för period 3. 
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APPENDIX 3 
 
Medelvärde för de mest signifikanta regressionskoefficienterna under nedan an-
givna perioder. 
 

Period 1 (feb 1995 - nov 1999) Medelvärde Signifikans t-värde 

Avkastning på totala tillgångar 0,53 99% 2,83 
Soliditet (36M trend) 0,61 98% 2,35 

Kurs -0,19 97% -2,22 
Soliditet -0,57 96% -2,09 

Avkastning på totala tillgångar (36M trend) -0,42 93% -1,84 
Utdelning / kurs (36M volatilitetstrend) -0,32 92% -1,77 

Beta (36M AFGX) 0,18 82% 1,37 
Avkastning på sysselsatt kapital -0,36 74% -1,13 
Kassaflöde / kurs (36M trend) -0,23 70% -1,04 
Försäljning / kurs (36M trend) 0,47 69% 1,03 

 
Period 2 (dec 1999 - aug 2001) Medelvärde Signifikans t-värde 

Soliditet 0,21 94% 1,96 
Försäljning / kurs 0,49 92% 1,83 

Försäljning / kurs (36M trend) -0,45 92% -1,83 
Kassaflöde / kurs (36M volatilitetstrend) -0,16 91% -1,78 

Avkastning på sysselsatt kapital (36M trend) -0,30 89% -1,68 
Kurs -0,07 87% -1,57 

Avkastning på sysselsatt kapital 0,24 74% 1,16 
Överavkastning (24M mot AFGX)) 0,15 72% 1,12 
Överavkastning (1M mot AFGX)) -0,09 71% -1,08 

Kassaflöde / kurs (36M trend) -0,14 70% -1,07 
  

Period 3 (sep 2001 - okt 2004) Medelvärde Signifikans t-värde 

Avkastning på totala tillgångar -0,17 97% -2,32 
Omsatt antal aktier / börsvärde (12M trend) 0,58 92% 1,79 

Avkastning på totala tillgångar (36M trend) 0,12 91% 1,73 
JEK / kurs (36M trend) 0,21 90% 1,67 

Överavkastning (12M mot AFGX)) 0,15 90% 1,66 
Kurs -0,05 89% -1,66 

Omsatt antal aktier / börsvärde (36M trend) -0,32 88% -1,61 
Effektiv avkastning (36M volatilitetstrend) -0,03 87% -1,55 

Vinst / kurs 0,40 85% 1,45 
Vinstrisk (36M standard error-trend) 0,09 80% 1,31 
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APPENDIX 4 
 

Genomsnittlig månadsvis avkastning för AFGX samt de fyra kvartilerna under 

perioden februari 1996 – oktober 2004. 
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APPENDIX 5 
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APPENDIX 6 
 

  AFGX Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 

1996 2,8% 2,6% 3,3% 3,1% 3,7%
1997 1,9% 2,1% 1,4% 0,8% 2,1%
1998 0,8% -0,3% -1,6% -1,3% -0,2%
1999 4,2% 1,5% 3,8% 2,3% 2,9%
2000 -1,1% -0,4% -2,2% -0,9% 0,7%
2001 -1,5% -2,1% -0,1% 0,3% -0,2%
2002 -3,9% 0,4% -1,4% -2,6% -4,7%
2003 2,2% 1,8% 1,6% 1,9% 1,9%
2004 1,0% 2,3% 0,7% 0,6% -0,2%
1996-
2004 0,7% 0,8% 0,6% 0,4% 0,7%

Genomsnittlig månadsavkastning för varje år. 
 

  AFGX Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 

1996 34,4% 31,7% 41,7% 39,4% 47,9%
1997 14,5% 14,4% 10,4% 2,8% 15,2%
1998 3,5% -7,8% -21,4% -16,0% -7,1%
1999 58,6% 17,4% 56,6% 33,9% 35,5%
2000 -15,8% -12,4% -19,7% -13,2% 9,6%
2001 -24,4% -27,3% -8,6% -3,1% -7,9%
2002 -37,0% 2,6% -19,0% -30,2% -50,0%
2003 32,7% 26,0% 31,5% 27,9% 29,1%
2004 3,9% 8,5% 0,3% 3,9% -3,6%
1996-
2004 62,1% 104,0% 57,9% 30,0% 41,9%

Kumulativ årlig (samt total) avkastning. 
 

  AFGX Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 

1996 3,2% 4,0% 2,9% 3,4% 4,3%
1997 5,9% 5,6% 5,0% 6,8% 6,1%
1998 7,5% 6,9% 7,0% 6,0% 7,7%
1999 4,9% 5,5% 5,2% 5,4% 4,7%
2000 6,1% 4,5% 3,9% 3,7% 2,6%
2001 8,9% 7,1% 6,4% 8,0% 9,0%
2002 9,2% 5,4% 6,2% 8,7% 16,0%
2003 4,9% 4,8% 4,5% 4,4% 6,4%
2004 2,7% 5,3% 2,6% 1,9% 2,7%
1996-
2004 6,6% 5,5% 5,3% 5,9% 7,8%

Genomsnittlig volatilitet (månadsvis). 


