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Sammanfattning 

Titel: Småbolagseffekten och investeringsstrategier i småbolagsaktier på Nasdaq OMX 

Stockholm 

Författare: Aldina Hoso och Jens Melin 

Handledare: Bo Sjö 

Bakgrund: 

Småbolagseffekten påvisades först av Banz (1981) och Reinganum (1981) som kom fram till 

att småbolag genererade högre avkastning än stora bolag under samma period. Effekten syntes 

även stabil över tiden vilket ej är förenligt med Capital Asset Pricing Model (CAPM) och den 

effektiva marknadshypotesen (EMH). 

Syfte: 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om det finns någon påvisbar småbolagseffekt på 

Nasdaq OMX Stockholm och huruvida den i så fall har varit konstant under studieperioden. 

Vidare syftar studien till att undersöka huruvida relativvärdering av småbolagsaktier 

framgångsrikt kan användas för att generera överavkastning. 

Metod: 

Studien baseras på en kvantitativ metodansats med ett deduktivt angreppssätt. Behövd data 

samlas in och sammanställs för att sedan användas för att skapa portföljer som studeras och 

analyseras baserat på prestation. 

Slutsats: 

Studien har ej kunnat påvisa en småbolagseffekt under hela studieperioden. Under 

högkonjunktur har dock en småbolagseffekt kunnat påvisas. Vidare har studien kunnat visa att 

relativvärdering av småbolagsaktier genererar både absolut och riskjusterad överavkastning 

jämfört med studiens småbolagsportfölj och marknadsindex (AFGX). Så kallade värdebolag, 

det vill säga bolag med låga värden på P/BV-, P/E- och P/S-talen, är de som genererat högst 

avkastning. 

Nyckelord: Småbolagseffekten, investeringsstrategi, relativvärdering, portföljteori, 

behavioral finance 



 
 

Abstract 

Title: The small firm-effect and investment strategies in small caps on Nasdaq OMX 

Stockholm 

Authors: Aldina Hoso och Jens Melin 

Supervisor: Bo Sjö 

Background: 

The small firm-effect was first demonstrated by Banz (1981) and Reinganum (1981) who 

found that small caps generated higher returns than large companies during the same period. 

The effect also seemed stable over time, which is not compatible with the Capital Asset 

Pricing Model (CAPM) and the efficient market hypothesis (EMH). 

Aim: 

The purpose of this study is to examine whether there is any evidence of a small firm-effect 

on Nasdaq OMX Stockholm and whether it in such case has been constant over the study 

period. Furthermore, the study aims to examine whether relative valuation of small caps can 

be successfully used to generate excess returns. 

Methodology: 

The study is based on a quantitative method with a deductive approach. The required data is 

collected and compiled and then used to create portfolios which are then studied and analyzed 

based on their respective performance. 

Results: 

The study has not been able to detect a small firm-effect throughout the study period. During 

the boom, however, a small firm-effect could be detected. Furthermore, this study has shown 

that relative valuation of small caps generates both absolute and risk adjusted excess returns 

compared to the market index (AFGX). So called value stocks, companies with low values on 

the P/BV, P/E and P/S multiples, are the ones that generated the highest returns. 

Keywords: Small firm-effect, investment strategy, relative valuation, portfolio theory, 

behavioral finance 



 
 

Förkortningar 

AFGX Affärsvärldens generalindex  

CAPM Capital asset pricing model 

EMH Effektiva marknadshypotesen 

EV/EBITDA Enterprise value – to – earnings before interests, taxes, depreciation and 

amortization 

OMXSSCPI OMX Stockholm Small Cap Price Index 

P/BV Price – to – book ratio 

P/E Price – to – earnings ratio 

P/S Price – to – sales ratio 
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1 Inledning 
 

nledningen introducerar småbolagseffekten, en så kallad anomali som innebär 

felprissättningar på marknaden, samt investeringsstrategin relativvärdering vilken denna 

studie syftar till att utreda. Kapitlet inleds med bakgrund och problemdiskussion som 

sedan leder fram till studiens syfte samt de frågeställningar som studien ämnar besvara. 

Vidare tar kapitlet även upp de avgränsningar som görs samt beskriver den målgrupp som 

studien vänder sig till. 

1.1 Bakgrund 
 

”An investor can, on the basis of size data, form portfolios that systematically 

earn abnormal returns…On average, the smallest firms experience returns more 

than 20 percent per year higher than the returns for the largest firms.” 

(Reinganum 1981) 

Denna slutsats kom Marc Reinganum fram till i sin studie där han undersökte avkastningen på 

den amerikanska aktiemarknaden under perioden 1962 – 1975. Resultatet av hans studie 

strider mot vad Eugene Fama konstaterat elva år tidigare (1970) då han formulerade den så 

kallade effektiva marknadshypotesen (EMH). Fama menar där att en aktiemarknad är effektiv 

i det fall då priserna på aktier på den marknaden motsvaras av all tillgänglig information, och 

en investerare kan därmed inte systematiskt generera överavkastning över en längre 

tidsperiod. 

EMH bygger på att aktiers framtida prisrörelser inte går att förutse, detta då en effektiv 

marknad inte har något minne av tidigare kursrörelser (Fama 1970). Om EMH håller skulle så 

kallade anomalier på börsen inte kunna existera eftersom eventuella felprissättningar skulle 

justeras automatiskt och omedelbart. En anomali är alltså en avvikelse från det normala och 

något som investerare sedan länge har letat efter för att generera ekonomisk överavkastning. 

Genom åren har det gjorts många studier som undersökt huruvida anomalier faktiskt existerar 

på marknaden. Exempel på sådana anomalier är januarieffekten och veckodagseffekten. 

Denna studie fokuserar på en annan av dessa anomalier, nämligen den så kallade 

småbolagseffekten. 

I 
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Småbolagseffekten innebär i korthet att en investerare som har en högre andel småbolag, sett 

enbart till börsvärde, i sin portfölj jämfört med marknaden som helhet erhåller en 

överavkastning. Småbolagseffekten påvisades i början på 1980-talet av Banz (1981) och 

Reinganum (1981). Det som de kom fram till i deras studier var att småbolag genererade 

avsevärt högre avkastning än vad stora bolag uppvisade under samma period. Denna effekt 

var även stabil över tiden i deras studier som innefattade en period om 40 respektive 14 år, 

något som ej är förenligt med Capital Asset Pricing Model (CAPM) och (EMH). 

Som en följd av detta har småbolag ofta använts av investerare som en typ av 

investeringsstrategi för att förhoppningsvis öka investerarens totala avkastning på sin portfölj. 

Investeringsstrategier är ett samlingsnamn för olika strategier som används av investerare med 

förhoppningen att slå marknaden och generera överavkastning på lång sikt. En vanlig typ av 

investeringsstrategi är relativvärdering som går ut på att analysera och jämföra nyckeltal 

mellan olika företag (Damodaran 2002). Relativvärdering är vanligt använt för att underlätta 

processen att välja ut intressanta aktier då det är en förhållandevis snabb och enkel process 

jämfört med många andra investeringsstrategier. 

1.2 Problemdiskussion 
Efter Banz och Reinganums studier i början av 1980-talet där småbolagseffekten upptäcktes 

har det gjorts flertalet ytterligare undersökningar om småbolagseffekten. Efter dess uppkomst 

som fenomen tycktes det som att småbolagseffekten var stabil över tiden, men så kom studier 

som visade på att småbolagseffekten inte var beständig (Horowitz, Loughran & Savin 1996 

samt Schwert 2003). Något som i viss mån skulle tala för EMH då felprissättningar, enligt den 

hypotesen, justeras automatiskt över tiden. 

Studier från slutet på 1990-talet och början på 2000-talet har ifrågasatt huruvida 

småbolagseffekten fortfarande existerar (Horowitz, Loughran & Savin 1996 samt Schwert 

2003). Detta medan exempelvis Marquering, Nisser och Valla i en studie publicerad 2006 

säger sig ha kunnat påvisa en småbolagseffekt. Denna studie ämnar undersöka hur 

förhållandet ser ut på den svenska börsen under det första decenniet på 2000-talet. Då denna 

period innefattar en it-bubbla i början av perioden, följt av en stark högkonjunktur fram till 

2007 och en global finanskris som avslutar perioden är den intressant att studera. Då tidigare 

studier visat på en småbolagseffekt enbart under högkonjunktur kommer perioden 2003 till 

2007 att granskas närmare i denna studie. 
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Tanken är att komplettera det rena storlekshänseendet av småbolagseffekten som 

investeringsstrategi med ytterligare ett perspektiv på investeringsstrategier, nämligen 

relativvärdering. Relativvärderingen syftar till att skapa portföljer av dessa småbolag baserat 

på deras nyckeltal istället för att fokusera på deras inbördes storlek, börsvärde. Detta för att 

undersöka huruvida relativvärdering som investeringsstrategi är tillämpbar på 

småbolagsaktier, något som tidigare studier på området ej fångat upp, och om det medför 

högre avkastningar än småbolagseffekten som sådan. 

1.3 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka om det finns någon påvisbar småbolagseffekt på 

Nasdaq OMX Stockholm och huruvida den i så fall har varit stabil under studieperioden. 

Vidare syftar studien till att undersöka huruvida relativvärdering av småbolagsaktier 

framgångsrikt kan användas för att generera överavkastning. 

Här nedan presenteras de frågeställningar studien ämnar besvara: 

 

 Går det att påvisa en småbolagseffekt på Nasdaq OMX Stockholm och är den stabil 

över tiden? 

 Kan man generera överavkastning hos småbolagsaktier med hjälp av relativvärdering 

som investeringsstrategi och grundläggande metod för urvalet av företag? 

 Medför relativvärderingen att någon portfölj presterar bättre, det vill säga genererar en 

högre avkastning, än någon annan? 

Första frågeställningen ämnar testa effektiviteten på den svenska börsen och undersöka 

huruvida en småbolagseffekt existerar eller ej. I detta skede tas enbart hänsyn till bolagens 

storlek, detta för att testa om mindre bolag ger en högre avkastning än stora bolag. Tidigare 

småbolagsstudier har enbart testat denna tes, varför det vore intressant att få in ytterligare ett 

perspektiv. Den andra frågeställningen ger just detta då den inkorporerar relativvärdering av 

studiens småbolagsaktier för att undersöka om denna investeringsstrategi kan ge högre 

avkastning än småbolagseffekten som sådan. Detta hänger ihop med den tredje 

frågeställningen som syftar till att svara på frågan om något nyckeltal ger bättre utfall än 

något annat vid relativvärdering av småbolagsaktier. 

1.4 Avgränsningar 
Studien är avgränsad till Sverige och den svenska börsen och kommer primärt att genomföras 

på nuvarande Small Cap på Nasdaq OMX Stockholm. Detta för att hålla antalet i studien 

ingående aktier och därmed datamaterial på en för tidsramen hanterbar nivå. Då Small Cap 
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tillkom först 2006 (Nasdaq OMX Nordic 2011) innefattar studien även de tidigare listorna A-

listan och O-listan. Kravet för notering på nuvarande Small Cap är ett börsvärde 

understigande 150 miljoner Euro (Affärsvärlden 2009), vilket denna studie även tillämpar 

som gränsvärde vid urval av aktier från tidigare A- och O-listorna. Denna studie kommer att 

begränsas till att omfatta en tioårsperiod, 2001 till 2010. Denna period innefattar en hel 

konjunkturcykel och kan därmed sägas vara representativ att undersöka. 

Vid relativvärderingen har denna studie avgränsats till att använda tre vanligt förekommande 

och väl accepterade nyckeltal. Dessa nyckeltal är Price-to-book ratio (P/BV), Price-to-

earnings ratio (P/E) samt Price-to-sales ratio (P/S). Även nyckeltalet Enterprise value-to-

earnings before interests, taxes, depreciation and amortization (EV/EBITDA) hade varit 

intressant att ta med, men av tillgänglighetsskäl fick detta väljas bort. Vid relativvärderingen 

har även en avgränsning gjorts till att inte inkludera finansiella bolag. Detta då företag inom 

den finansiella sektorn har en väldigt säregen kapitalstruktur och tenderar att ha en större 

hävstång och högre finansiell risk än icke-finansiella bolag. Även vid portföljutvärderingen 

har sex allmänt accepterade nyckeltal använts för att bedöma portföljernas prestationer. Dessa 

sex nyckeltal är Jensens alfa, Sharpekvot, Treynor index, M-kvadrat, T-kvadrat samt 

informationskvot. 

Hänsyn har i denna studie ej tagits till transaktionskostnader, såsom courtage, och skatter. 

Detta då exempelvis courtageavgifter kan skilja sig markant mellan olika institut samtidigt 

som skatten är olika beroende på om investeringen sker i en kapitalförsäkring, 

pensionssparande eller en vanlig värdepappersdepå. 

1.5 Målgrupp 
Denna uppsats riktar sig till både privatpersoner och företag med viss erfarenhet av 

investeringar på börsen och som är intresserade av att lära sig mer om finansiella fenomen och 

investeringsstrategier. Vidare kan uppsatsen även vara intressant för ekonomistudenter som 

inspiration till vidare studier och forskning på området. 

1.6 Disposition 
Inledningen introducerar småbolagseffekten, en så kallad anomali som innebär 

felprissättningar på marknaden, samt investeringsstrategin relativvärdering vilken denna 

studie syftar till att utreda. Kapitlet inleds med bakgrund och problemdiskussion som sedan 

leder fram till studiens syfte samt de frågeställningar som studien ämnar besvara. Vidare tar 
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kapitlet även upp de avgränsningar som görs samt beskriver den målgrupp som studien vänder 

sig till.  

Metodkapitlet som följer avser att beskriva de metodval som gjorts samt det tillvägagångssätt 

som använts för att uppfylla studiens syfte. Vidare redogörs även för det vetenskapliga 

angreppssättet som använts vid denna studie. Kapitlet avslutas med en metodkritik i form av 

en diskussion gällande studiens validitet, reliabilitet och källkritik.  

I kapitlet benämnt data redogörs för hur studiens datamaterial har samlats in och hur dessa 

data bearbetats och behandlats i undersökningen. Även en kortare genomgång av hur studiens 

portföljer jämförts och utvärderats följer i slutet av kapitlet. Vidare redogörs även för de 

källor som använts när undersökningen gjorts.  

Referensramen behandlar de teorier som är relevanta för denna studie. Exempelvis kan detta 

innebära teorier så som den effektiva marknadshypotesen, portföljvalsteori och behavioral 

finance. Vidare behandlas även teorier rörande relativvärdering. Slutligen reflekteras över 

tidigare studier som gjorts i ämnet.  

Empirin utgörs av de resultat som erhållits utifrån de insamlade datamaterial och de olika 

portföljernas prestationer. Här presenteras de årliga och ackumulerade avkastningar som 

studiens portföljer och jämförelseindex har gett upphov till under studieperioden. Även 

utvärderingsmått och prestationsrelaterade nyckeltal presenteras för respektive portfölj och 

jämförelseindex. 

I analysen utreds studiens empiriska resultat och den teoretiska referensramen utifrån de 

frågeställningar och det syftet som presenterats.  

Slutsatsen ämnar besvara de frågeställningar som tidigare ställt, dvs. huruvida 

småbolagseffekten existerar på Nasdaq OMX Stockholm eller ej samt om man med hjälp av 

relativvärdering kan generera överavkastning på börsens smålistor. Här presenteras även 

författarnas förslag på vidare forskning inom området. 
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2 Metod 
 

etta kapitel avser att beskriva de metodval som gjorts samt de tillvägagångssätt som 

använts för att uppfylla studiens syfte. Vidare redogörs även för det vetenskapliga 

angreppssättet som använts vid denna studie. Kapitlet avslutas med en metodkritik i form av 

en diskussion gällande studiens validitet, reliabilitet och källkritik. 

2.1 Grundläggande metodantaganden 
Vid genomförandet av en vetenskaplig studie finns det flera mer eller mindre passande 

metoder att använda sig utav på vägen för att uppnå studiens syfte och svara på dess 

frågeställningar. Studiens syfte har en stor påverkan på den metodik som kan tänkas vara 

tillämplig (Jacobsen 2002). För att uppnå denna studies syfte krävs det att en stor mängd data 

samlas in och bearbetas, bland annat bolagsuppgifter och nyckeltal som kommer att användas 

i relativvärdering och portföljanalys. För att kunna ta itu med en studies syfte kan man 

använda en eller en kombination av två metodansatser, nämligen kvalitativ och kvantitativ 

metod. Denna studie kommer att utgå från en kvantitativ metodansats då detta bäst 

överensstämmer med syftet. Vidare används även ett av två angreppssätt, deduktiv eller 

induktiv, beroende på vilket perspektiv studien utgår ifrån (Holme & Solvang 1997). I detta 

fall tillämpas ett deduktivt angreppssätt då denna studie utgår från olika teorier för att komma 

fram till de avslutande slutsatserna. 

2.2 Vetenskapsteoretisk ansats 

2.2.1 Deduktiv ansats 

För att kunna uppnå studiens syfte kommer en deduktiv ansats att tillämpas. Detta då studien 

utgår ifrån befintliga teorier på område, där studiens hypoteser formas utifrån det författarna 

redan vet inom detta område. Därefter testas dessa hypoteser för se ifall de stämmer eller om 

de skall förkastats. 

Det finns enligt Lekvall & Wahlbin (2001) två teoretiska angreppssätt att bedriva 

samhällsvetenskaplig forskning, antigen via en deduktiv ansats eller via en induktiv ansats. 

Valet mellan dessa båda metodiska angreppssätt är det som styr uppsatsens upplägg, det vill 

säga hur studien kommer att genomföras. Jacobsen (2002) menar att den valda metodiken 

anger vilket eller vilka tillvägagångssätt som skall användas i studien för att kartlägga 

verkligheten. Det gäller att välja den strategi som är bäst lämpad för att få grepp om 

verkligheten. 

D 



 

7 

 

Studier som har en deduktiv ansats som utgångspunkt utgår ifrån det man redan vet inom ett 

visst område och de teoretiska överväganden som rör detta område för att därefter deducera 

en eller flera hypoteser som skall genomgå en empirisk granskning (Bryman & Bell 2005). 

Väljer man strategin ”från teori till empiri” så antar man en deduktiv ansats (Jacobsen 2002).  

Att istället välja en induktiv ansats innebär att man väljer strategin ”från empiri till teori”. Den 

insamlade empirin kommer då vara utgångspunkten som används för att formulera teorier. 

Syftet med denna strategi är att inte begränsa vilken information den enskilde forskaren 

samlar in (Jacobsen 2002). 

2.2.2 Kvantitativ studie 

Denna studies syfte att undersöka småbolagseffekten innebär att studien är att betrakta som 

deskriptiv. En deskriptiv studie ämnar till att beskriva en redan känd situation eller ett redan 

känt fenomen vid en given tidpunkt eller hur dess utveckling har varit över tiden (Jacobsen 

2002). Givet detta har studien en klar problemställning och problemformuleringen har därmed 

en testande utformning. En testande problemformulering innebär att den syftar till att finna 

omfånget, frekvensen eller utsträckningen av ett fenomen och en önskan att undersöka ett 

brett urval med många enheter (Ibid.). 

Med stöd av ovanstående faktum är den lämpligaste metoden att använda vid genomförandet 

av denna studie en kvantitativ metod. Denna metod passar enligt Jacobsen (2002) bäst då 

forskaren har god förhandskunskap om det ämne som ska studeras och problemställningen är 

relativt klar. Kvantitativ metod lämpar sig även bäst då en studie önskar beskriva ett fenomens 

frekvens och/eller dess omfattning (Ibid.). En kvantitativ forskningsmetod kännetecknas av 

formalisering och struktur och är i stor utsträckning präglad av kontroll från forskarens sida 

(Holme & Solvang 1997). Vidare ligger fokus vid en kvantitativ metod på insamling och 

bearbetning av data i sifferform (Lekvall & Wahlbin 2001). En kvantitativ metod 

karakteriseras även av att undersökningen studerar många undersökningsenheter och har ett 

distanserat förhållningssätt till källan för informationshämtningen (Holme & Solvang 1997). I 

och med att en kvantitativ metod har en bred ansats och innefattar stora mängder data ger det 

också större möjligheter att generalisera utifrån urvalet till hela populationen (Jacobsen 2002). 

Kvantitativ metod har således en hög extern validitet och resultaten kan ofta användas för att 

dra generella slutsatser (Ibid.). Generella slutsatser är något som är viktigt i denna studie då 

prövningarna av frågeställningarna görs på ett urval av populationen. 
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Efter valet av grundläggande studiemetod, som i detta fall är kvantitativ metod, menar 

Lekvall och Wahlbin (2001) att forskaren går vidare med valet av en av två 

undersökningsansatser; fallstudieansats eller tvärsnittsansats. För denna studie som ämnar 

undersöka om småbolagsaktier genererar överavkastning under en bestämd tidsperiod har 

tvärsnittsansatsen valts som angreppssätt. En tvärsnittsansats är tillämplig för studier som 

avser att studera ett flertal undersökningsobjekt med syfte att göra jämförelser mellan dem 

och dra slutsatser för en större grupp (Ibid.). Då urvalet av småbolagsaktier i denna studie 

skett på grundval av börsvärde och relativvärdering från en större population ter sig detta 

angreppssätt bäst lämpat. Vidare är tvärsnittsansatsen enligt Lekvall och Wahlbin (2001) 

uppdelad i två undergrupper, survey-ansats och experimentell ansats. För denna studie är 

survey-ansatsen mest passande då den innebär att forskaren passivt observerar och registrerar 

verkligheten utan att ta en aktiv roll och försöka påverka den (Ibid.). 

Survey-ansatsen kännetecknas ofta av att forskaren inte bara vill uttala sig om det urval som 

undersökts utan också om en bakomliggande målpopulation som de undersökta enheterna 

antas representera (Lekvall & Wahlbin 2001). Möjligheterna att dra slutsatser från de 

undersökta enheterna till målpopulationen är beroende av urvalets storlek i förhållande till 

målpopulationen, vilket urvalsförfarande som använts och även vilket bortfall som erhållits i 

undersökningen (Ibid.). För denna studie om småbolagseffekten och relativvärdering av 

småbolagsaktier torde varken urvalsförfarande eller bortfall vara av större vikt för 

generalisering till att gälla hela Nasdaq OMX Stockholm. Detta då småbolagseffekten avser 

småbolag och studien syftar till att bilda portföljer av de 15 minsta bolagen på Small Cap, och 

även det faktum att de data som krävs till analysen är obligatorisk för börsnoterade bolag. 

2.3 Tillvägagångssätt 
För att undersöka huruvida en småbolagseffekt existerar på Nasdaq OMX Stockholm har två 

portföljer skapats där vardera portföljen består av 15 aktier. Att portföljerna omfattar 15 bolag 

är av diversifieringsskäl då tidigare studier pekar på att en portfölj bestående av 10-15 bolag 

är att betrakta som ”tillräckligt” diversifierad (Elton & Gruber 1977 samt Evans & Archer 

1968). Vid urvalet av dessa aktier togs enbart hänsyn till företagens börsvärde. Den ena 

portföljen, som bestod av de 15 minsta bolagen, jämfördes med en portfölj som innefattade de 

15 största bolagen på Nasdaq OMX Stockholm. Detta ligger i linje med vad tidigare studier 

på området gjort, se exempelvis Banz (1981) och Reinganum (1981). 
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Vidare har i studien ytterligare sju portföljer skapats utifrån företagens nyckeltal och 

tillhörande multiplar. Här har relativvärdering använts som investeringsstrategi vid urvalet av 

småbolagsaktier och hänsyn har inte tagits till företagens storlek, annat än att de räknas som 

småbolag. Dessa portföljer har jämförts sinsemellan, men även mot ett marknadsindex.  

Den valda tidsperioden som studien kommer att baseras på är 2001-2010. En tioårsperiod 

valdes för att kunna undersöka huruvida en småbolagseffekt, förutsatt att den existerar, varit 

stabil över en längre tid. Då studien sträcker sig fram till och med 2010 är den aktuell och kan 

sägas spegla de förhållanden som finns på marknaden idag. De data som samlats in är från 

perioden 2000-12-31 till 2009-12-31 medan portföljerna förvaltats under perioden 2001-01-01 

till 2010-12-31. Denna förskjutning beror på att investeringarna baserats på föregående års 

nyckeltal. Då tidigare studier har pekat på att det kan finnas ett samband mellan 

småbolagseffekten och perioder av börsuppgång (Moon & Burnie 2002) kommer denna studie 

även inkludera en jämförelse under en kortare period som bara fångar upp högkonjunkturen.  

2.4 Metodkritik 
En nackdel med den deduktiva ansatsen är enligt Jacobsen (2002) att den kan leda till att 

forskarna, vid data- och informationsinsamling, endast samlar in sådan information som leder 

till att deras egna förväntningar på studien bekräftas. Därmed finns risken att forskarna 

förbiser viktig information som i sin tur kan påverka studiens genomförande och därmed de 

resultat och slutsatser som studien mynnar ut i. I denna studie torde risken att information ej 

samlas in eller förbises vara av sekundär vikt. Detta då den information som samlats in också 

är ett krav för att kunna genomföra studien, såsom kursuppgifter och finansiella nyckeltal, och 

övrig information ej skulle vara användbar. 

Det största problemet med en kvantitativ metodansats är det faktum att den inte kan vara lika 

djupgående som en kvalitativ metodansats, detta enligt Holme och Solvang (1997). Jacobsen 

(2002) menar också att en kvantitativ metodansats har ett problem i att den är mer styrd i sitt 

genomförande baserat på vilka frågeställningar som framförs och då bestämmer vilka data 

som ska samlas in. En kvantitativ studie må vara mer styrd i sitt genomförande än en 

kvalitativ studie, men detta behöver inte nödvändigtvis vara en nackdel. Det kan medföra att 

fokus faktiskt hålls på det som är relevant för studien och att sådant som är irrelevant 

utelämnas. Detta bidrar då till en högre trovärdighet för studien och dess resultat. 
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2.4.1 Validitet 

Validitet syftar enligt Jacobsen (2002) till vilken giltighet och relevans en studie har. Validitet 

har att göra med huruvida den i studien använda mätmetoden verkligen mäter den egenskap 

forskaren avser att mäta. Svårigheten med validitet är att det är omöjligt att med säkerhet 

kunna bestämma om en metod är valid eller inte. Det skulle i så fall kräva en annan metod 

som man vet ger korrekta och oklanderliga mätresultat och då skulle denna metod lika gärna 

kunna använts istället (Lekvall & Wahlbin 2001). 

Arbnor och Bjerke (1994) talar om tre sorters validitet; ytvaliditet eller acceptans, intern 

validitet eller relevans och extern validitet eller konsekvens. Med ytvaliditet menas att 

resultatens rimlighet bedöms, något som kan göras av forskaren själv. I detta fall kontrolleras 

studiens data och resultat dels av författarna själva och dels av flertalet olika opponentgrupper 

som i flera omgångar opponerat på studien. Ytvaliditeten torde därmed vara god. 

Intern validitet handlar om huruvida en studie genom dess tillvägagångssätt och teorier mäter 

det den är avsedd att mäta. Just den interna validiteten kan vara ett problem vid en kvantitativ 

studie då det enligt Jacobsen (2002) finns en risk för att forskaren i förväg definierar vad som 

är relevant att besvara. Denna studie utgår från småbolagseffekten i dess grundtanke med 

utgångspunkter i EMH och CAPM precis som flertalet erkända, tidigare studier på området 

gjort. Beträffande relativvärderingen undersöker studien variabler och nyckeltal som är 

vanligt använda och allmänt accepterade på finansmarknaden. Vidare innebär det distanserade 

förhållningssätt till datan som en kvantitativ metod medför att författarna ej gör någon ansats 

till att förvränga datan, varför den interna validiteten torde vara god. 

Den externa validiteten handlar om huruvida studiens resultat är generaliserbara till ett större 

perspektiv (Arbnor & Bjerke 1994). Enligt Jacobsen (2002) är just detta en av styrkorna hos 

den kvantitativa metoden då den undersöker större urval av en population än den kvalitativa 

metoden. Överförbarhet är ett uttryck som ofta nämns då extern validitet diskuteras. För att en 

studie ska ha god överförbarhet måste det studerade urvalet vara representativt för det 

sammanhang man vill överföra det till (Ibid.). I denna studie har årliga urval gjorts av 

småbolagsaktier från nuvarande Small Cap-listan på Nasdaq OMX Stockholm till portföljer 

bestående av 15 aktier vardera. I och med den årliga justeringen torde det samlade urvalet 

företag vara representativt för småbolag såsom småbolagseffekten avser, varför den externa 

validiteten torde vara god i denna studie. 
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2.4.2 Reliabilitet 

Varje studie ämnar ha så reliabel eller pålitlig information som möjligt. Hög reliabilitet har 

man om olika oberoende mätningar av ett och samma fenomen ger samma eller ungefär 

samma resultat (Lekvall & Wahlbin 2001). Det är via kontinuerlig kritisk prövning och 

noggrann bearbetning av materialet som man kan uppnå en hög grad av reliabilitet (Holme & 

Solvang 1997). Ett sätt att undersöka huruvida ens studie är tillräckligt reliabel är genom att 

granska de källor som använts. Om informationen har låg reliabilitet så kommer inte 

frågeställningen att belysas på ett bra vis. Hög grad av reliabilitet är därmed viktigt för att 

kunna pröva de påståenden som frågeställningarna rymmer (Ibid.). 

2.4.3 Källkritik 

Källkritik är i grunden en bedömning av en källas trovärdighet. Det går ut på att ta reda på vad 

som är sant eller sannolikt. Vidare menar Thurén (1997) att det är viktigt att bedöma källan 

utifrån fyra källkritiska kriterier: äkthet, tidssamband, oberoende samt tendensfrihet. Äkthet 

innebär att en värdering görs för att bedöma om källan är det den utger sig för att vara. Med 

tidssamband menas att det inte får gå en längre tid mellan en händelse och när källan gavs ut, 

eftersom det då kan finnas skäl att tvivla på källan. Kriteriet oberoende kan värderas genom 

att kontrollera om källan som använts är av primär- eller sekundär art för att kunna bedöma 

huruvida källan är självständig och inte ett plagiat av någon annan källa. Slutligen innebär 

tendensfrihet att bedöma om källan ger en felaktig bild av verkligheten på grund av personliga 

intressen (Thurén 1997). 

I denna studie är förstahandskällan de kursuppgifter som hämtats från Thomson Reuters 

3000Xtra samt Thomson Reuters Datastream. Något som kan påverka kriteriet äkthet och 

därmed även tillförlitligheten hos denna källa är huruvida det kan finnas fel i materialet. 

Thomson Reuters 3000Xtra och Datastream är finansiella databaser med stora mängder 

information och givetvis kan det vara så att vissa kursuppgifter inrapporteras fel i databaserna. 

Eventuella fel i databaserna bör dock ha blivit åtgärdade med tanke på hur pass lång denna 

studieperiod är. En annan viktig aspekt är det faktum att författarna själva kan ha skrivit in 

felaktiga kursuppgifter då de årliga listorna över aktier skapades. Härav har materialet 

dubbelkollats för att identifiera och korrigera eventuella felaktigheter. Det går dock inte att 

utesluta sådana fel helt, men dessa bör då vara så försumbara att de inte har någon större 

påverkan på resultatet. 

Vidare har Affärsvärldens Aktieindikator använts som källa för de uppgifter som använts vid 

sammanställningarna av de årliga listorna på småbolagsaktier. Aktieindikatorn bygger i sin tur 
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på andra källor så som finansdatabaserna SIX och Factset (Affärsvärlden – Aktieindikator 

2010). Det finns dock ingen anledning till att misstänka att Affärsvärlden ger en vinklad bild 

av verkligheten vilket gör att denna kan ses som en tendensfri och tillförlitlig källa. 

Den litteratur som använts i denna studie är etablerad litteratur inom metod- och 

finansområdet, vilket gör dessa till trovärdiga källor. Även de artiklar som använts är alla 

allmänt accepterade källor som citerats av många i tidigare studier och kan därmed anses vara 

tillförlitliga källor. Samtliga källor som använts i studien har granskats kritiskt och uppfyller 

de kriterier som Thurén (1997) satt upp.  
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3 Data 
 

 följande kapitel redogörs för hur studiens datamaterial har samlats in och för hur dessa 

data bearbetats och behandlats i undersökningen. Även en kortare genomgång av hur 

studiens portföljer jämförts och utvärderats följer i slutet av kapitlet. Vidare redogörs 

även för de källor som använts när undersökningen gjorts.  

3.1 Urval av aktier 
Urvalet av aktier till denna studie har gjorts från det som i dagsläget är Small Cap på Nasdaq 

OMX Stockholm och tidigare A- och O-listan på stockholmsbörsen. Kravet för att klassas 

som småbolag och innefattas i denna undersökning är detsamma som kravet för notering på 

Small Cap, det vill säga ett börsvärde understigande 150 miljoner Euro (Affärsvärlden 2009). 

För varje år har en lista sammanställts med börsvärden för samtliga bolag som uppfyller 

studiens krav. Dessa listor har även kompletterats med uppgifter om respektive bolags P/BV-, 

P/E- samt P/S-tal inför relativvärderingen. Listorna har under studieperioden omfattat mellan 

115 och 210 bolag per år. Utifrån dessa listor har sedan respektive års olika portföljer 

konstruerats baserat på dessa uppgifter. 

3.2 Portföljsammansättning 
Vid testandet av det rena storlekshänseendet av småbolagseffekten konstruerades 

småbolagsportföljen genom att de 15 aktier noterade på Small Cap-listan med lägst börsvärde 

sattes ihop till en portfölj. Bolagen har i portföljen givits samma viktning där varje 

aktieinnehav motsvarar 6 ⅔ procent av portföljens totala värde. Även storbolagsportföljen 

utformades på samma vis där de 15 aktier med högst börsvärde sattes ihop till en portfölj där 

respektive aktieinnehav motsvarar 6 ⅔ procent av portföljens totala värde.  

Vid relativvärderingen av småbolagsaktier sattes studiens portföljer samman genom att de 15 

aktier noterade på Small Cap-listan som hade lägst respektive högst värden på ett av 

nyckeltalen sattes ihop till två olika portföljer. Detta upprepades för samtliga i studien 

innefattade nyckeltal. För att även inkludera de bolag som har negativa P/E-tal har en portfölj 

skapats även för dessa företag. Detta gav sammanlagt sju olika portföljer baserade på 

relativvärdering. De nyckeltal som använts i denna studie är P/BV, P/E samt P/S. Bolagen har 

i portföljen givits samma viktning där varje aktieinnehav motsvarar 6 ⅔ procent av portföljens 

totala värde. 

I 
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Nedanstående tabell ger en kort beskrivning av de portföljer som ingår i studien och deras 

respektive sammansättning. 

Studiens portföljer Beskrivning av portföljernas sammansättning 

Småbolagsportföljen De 15 bolagen med lägst börsvärde på Small Cap 

Storbolagsportföljen De 15 bolagen med högt börsvärde på Large Cap 

Höga P/BV portföljen De 15 bolagen med högst P/BV-tal på Small Cap 

Låga P/BV portföljen De 15 bolagen med lägst P/BV-tal på Small Cap 

Höga P/E portföljen De 15 bolagen med högst P/E-tal på Small Cap 

Låga P/E portföljen De 15 bolagen med lägst P/E-tal på Small Cap 

Negativa P/E portföljen De 15 minsta bolagen med negativa P/E-tal på Small Cap 

Höga P/S portföljen De 15 bolagen med högst P/S-tal på Small Cap 

Låga P/S portföljen De 15 bolagen med lägst P/S-tal på Small Cap 
Figur 3.1 Tabell över studiens portföljer 

Både för relativvärderingens och storlekshänseendets portföljer i denna studie kommer 

portföljerna att ses över en gång per år under studieperioden. Denna översyn sker i januari 

månad varje år med start år 2002, alltså kommer nio översyner att ske på varje portfölj. 

Översynen av portföljerna görs för att justera för eventuella förändringar av börsvärde 

respektive nyckeltal så portföljerna alltid innehåller de bolag med lägst respektive högst 

värden. 

3.3 Jämförelseindex 
De portföljer som skapats i studien jämförs inte bara med varandra utan även med ett 

passande index för att få en bättre uppfattning om huruvida de genererar en överkastning eller 

inte. Det marknadsindex som använts i studien är Affärsvärldens generalindex (AFGX). Detta 

då det är ett väldigt brett index som mäter den genomsnittliga kursutvecklingen på 

stockholmsbörsen. Affärsvärlden (2010) menar att de flesta svenska fondförvaltare väljer 

detta index som jämförelseindex då det är en lämplig måttstock för svenska aktieportföljers 

kursutveckling.  Indexet är även förmögenhetsviktat vilket innebär att varje akties del av 

indexet står i proportion till dess börsvärde. 

Vidare har även småbolagsindexet OMX Stockholm Small Cap Price Index OMXSSCPI 

använts vid en mindre jämförelse mot småbolagsportföljen och AFGX under 

högkonjunkturen mellan 2003 och 2007. OMXSSCPI startades just 2003 varför detta index ej 

kunnat användas vid jämförelse under hela studien. 

3.4 Källa för nyckeltal och kursuppgifter 
Vid hämtning av kursuppgifter har två olika program använts; i första hand Thomson Reuters 

3000Xtra, men även Thomson Reuters Datastream. För samtliga aktier har månadsdata tagits 
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fram som sträcker sig från 2000-12-31 till 2010-12-31. Anledningen till att studien baseras på 

månadsdata är för att det är vanligt förekommande vid beräkning av betavärde och 

standardavvikelse vilket senare används i portföljutvärderingen. Månadsdata ger även en 

utförligare bild av portföljernas utveckling under studietiden än vad kvartals- eller årsdata 

hade givit. 

De nyckeltal som använts vid relativvärderingen är hämtade från Affärsvärldens 

aktieindikator. Då varje portfölj justeras i januari månad varje år har nyckeltal hämtats från 

januari månads upplaga för respektive år. P/S-tal saknas för finansiella bolag eftersom dessa 

företag inte har någon försäljning.  För att även inkludera de bolag som har negativa P/E-tal i 

denna studie har en särskild portfölj skapats för dessa.  Då alla bolag i denna portfölj har ett 

negativt P/E-tal har denna portfölj justerats så att den innehåller de bolag med lägst 

börsvärden. 

3.5 Utvärdering av portföljerna 
Den totala avkastningen har beräknats för varje enskild portfölj under studieperioden. Vid 

beräkning av den genomsnittliga avkastningen har ett geometriskt medelvärde använts. 

Anledningen till att det geometriska medelvärdet valdes framför det aritmetiska medelvärdet 

är för att det är mer lämpligt att använda då man mäter historisk prestation eftersom det tar 

hänsyn till ränta-på-ränta-effekten. Ska man istället mäta portföljens förväntade framtida 

avkastning är det aritmetiska medelvärdet ett mer passande mått (Bodie, Kane & Marcus 

2008). 

Den geometriska avkastningen (rG) beräknas enligt nedan: 

 

där r1 är avkastningen under första året, r2 är avkastningen under andra året och rn är 

avkastningen under n:te året (Ibid.). 

Vid utvärdering och jämförelse av portföljerna har ett antal olika utvärderingsmått använts. 

Till en början har Jensens alfa beräknats, ett mått som visar huruvida en portfölj överavkastar 

gentemot den förväntade avkastningen CAPM förutspår. Därefter beräknades Sharpekvoten 

vilken mäter portföljens överavkastning mot portföljens totala risk. Treynor index har också 

tagits fram för att mäta portföljens överavkastning mot dess systematiska risk, det vill säga 

den risk som inte går att diversifiera bort (Bodie, Kane & Marcus 2008). 
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Den portfölj som har högst riskjusterad avkastning enligt beräkning av Jensens alfa eller 

Sharpekvoten innebär inte nödvändigtvis att denna portfölj är kapabel till att åstadkomma 

högst riskjusterad avkastning vid olika risknivåer (Modigliani & Modigliani 1997). Just därför 

har även nyckeltalen M-kvadrat (M
2
) och T-kvadrat (T

2
) tagits fram för att de kan identifiera 

den optimala portföljen för varje önskad risknivå. Dessa mått utgår ifrån att man justerar en 

portföljs risk så att den ligger på samma risknivå som det marknadsindex man jämför den med 

(Ibid.). Slutligen har även nyckeltalet informationskvot beräknats för att mäta hur mycket 

extra avkastning en portfölj genererar i förhållande till dess aktiva risk. Aktiv risk, eller 

tracking error, beräknas som standardavvikelsen av differensen mellan portföljen samt 

marknadsindexets månatliga avkastning (Grinold & Kahn 2000). 
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4 Referensram  
 

eferensramen behandlar de teorier som är relevanta för denna studie. Dessa teorier 

innefattar den effektiva marknadshypotesen, portföljvalsteori och behavioral finance. 

Vidare behandlas även teorier rörande relativvärdering samt portföljutvärdering. 

Slutligen reflekteras över tidigare studier som gjorts i ämnet.   

4.1 EMH 
Fama (1970) menar i sin studie att en aktiemarknad är att betrakta som effektiv i det fall då 

priserna på aktier på den marknaden motsvaras av all tillgänglig information vid den aktuella 

tidpunkten. Grundstenen i den effektiva marknadshypotesen är att det inte går att förutse 

aktiers prisrörelser då en effektiv marknad inte har något minne av tidigare kursrörelser. 

Aktiers kursrörelser är istället helt slumpmässiga, utan relation till tidigare upp- eller 

nedgångar och alla investerare på marknaden agerar rationellt (Ibid.). En implikation av detta 

är att en investerare därmed inte systematiskt kan generera överavkastning över en längre 

tidsperiod med hjälp av en vanlig investeringsstrategi. Sannolikheten att investera i en 

undervärderad aktie på en effektiv marknad är alltid 50/50, detta då över- och undervärdering 

enbart är slumpmässiga prissättningsfel (Damodaran 2002). 

Ross, Westerfield och Jordan (2007) menar att alla investeringar på en effektiv marknad har 

nettonuvärdet noll (0). Detta som en följd av att om aktiepriserna varken är för höga eller för 

låga så är skillnaden mellan marknadsvärdet och kostnaden noll, och följaktligen blir då också 

nettonuvärdet noll. På en effektiv marknad torde således en placeringsstrategi som utgår ifrån 

omfattande analysarbete och värdering ha ett negativt nettonuvärde på grund av de kostnader 

som analys och värdering av aktier medför. Vidare menar Damodaran (2002) att en så kallad 

”köp-och-behåll”-strategi alltid är överlägsen en investeringsstrategi som bygger på kortsiktig 

handel med många köp- och säljtransaktioner. 

Fama (1970) definierar tre nivåer av marknadseffektivitet, beroende på marknadens grad av 

effektivitet. Dessa tre nivåer är; svag effektivitet, halvstark effektivitet och stark effektivitet. 

Skillnaden mellan dessa nivåer är relaterad till vilken information som återspeglas i 

aktiepriserna på marknaden (Brealey, Myers & Allen 2006). 

4.1.1 Svag effektivitet 

I den svaga formen av marknadseffektivitet reflekteras en akties pris av åtminstone dess 

historiska kursutveckling (Ross, Westerfield & Jordan 2007). Brealey, Myers och Allen 

R 
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(2006) menar att en akties kursrörelser vid svag marknadseffektivitet inte följer något mönster 

utan rör sig slumpmässigt. Att studera historiska kurser för att försöka hitta felprissatta aktier 

vore följaktligen meningslöst. På en svagt effektiv marknad skulle det således vara omöjligt 

att förutse en akties framtida kursutveckling med hjälp av så kallad teknisk analys eller att 

använda sig av historiska data (Ross, Westerfield & Jordan 2007). 

4.1.2 Halvstark effektivitet 

Den andra formen av marknadseffektivitet är den halvstarka formen. Här reflekteras ett 

företags aktiepris inte bara utav dess historiska kursutveckling utan även av all publikt 

tillgänglig information om företaget (Ross, Westerfield & Jordan 2007). Detta innebär att 

aktiepriserna på en marknad som är att beteckna som halvstark omedelbart justeras i takt med 

att ny information blir offentlig. Det kan gälla information som exempelvis en kvartalsrapport 

från ett företag, en nyemission eller ett förslag om sammangående mellan två bolag (Brealey, 

Myers & Allen 2006). Denna form av marknadseffektivitet medför att en investerare inte kan 

skapa överavkastning med hjälp av varken teknisk analys eller fundamental analys (Fama 

1970). 

4.1.3 Stark effektivitet 

På en marknad som är starkt effektiv återspeglar ett företags aktiepris inte bara den historiska 

kursutvecklingen och publikt tillgänglig information utan även all information om företaget 

överhuvudtaget, publik som privat (Ross, Westerfield & Jordan 2007). På en sådan marknad 

existerar inte insiderinformation eftersom marknaden har tillgång till all information. Här 

finns det inte heller investerare som konsekvent kan slå marknaden med en 

investeringsstrategi utan enbart investerare som har tur och investerare som har otur (Brealey, 

Myers & Allen 2006). 

4.2 Behavioral finance 
Behavioral finance är ett relativt ungt koncept inom finansteori som behandlar hur psykologi 

och mänskligt beteende påverkar de beslut som fattas på finansmarknaden. Behavioral finance 

ses som en motreaktion till den neoklassiska ekonomiska teorin inom finansområdet 

(Nofsinger 2010). 

Den neoklassiska ekonomiska teorin utgår från att människan är rationell och 

nyttomaximerande och att marknaden värderar en aktie utifrån bolagets fundamentala värde. 

Genom att anta detta har ett antal användbara teorier skapats som exempelvis CAPM, 

arbitrage pricing model samt option pricing för att hjälpa investerare värdera värdepappers 

förväntade risk och avkastning (Nofsinger 2010). Behavioral finance menar istället att 
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människor, vars beslut prissätter tillgångarna på marknaden, ibland agerar irrationellt vilket i 

sin tur kan leda till att prisutvecklingen på börsen blir irrationell (Ibid.). 

Vi vill gärna tro att vi alltid fattar rationella beslut, men Pennington (2002) menar istället att 

människors beslutsfattande baseras på både rationellt och intuitivt beteende. Anledningen till 

att man oftast agerar intuitivt är för att det är mindre ansträngande till skillnad från rationellt 

beteende som är oftast mer komplext och tidskrävande. 

Även den traditionella neoklassiska teorin erkänner att alla aktörer inte agerar enligt teorins 

definition av rationalitet, men menar att dessa aktörers trading antas vara icke korrelerad och 

kommer därmed ta ut varandra. Deras irrationella beteende kommer i och med detta inte ha 

någon påverkan på värdepappers priser. Alltså antar man att investerarna inte är systematiskt 

irrationella och därför påverkas inte marknaden i stort (Fama 1992). 

Kahneman och Lovallo (1993) avfärdar denna argumentation och menar att dessa aktörers 

irrationella beslut i hög grad korrelerar med varandra. De enskilda aktörerna på marknaden 

agerar systematiskt irrationellt i samma riktning.  Kahneman har i flera av sina studier använt 

kognitiv psykologi för att förklara avvikelser på marknaden. 2002 belönades Kahneman för 

sin forskning när han fick Nobelpriset i ekonomi. Sedan dess anses behavioral finance vara en 

viktig aspekt inom finansteorin (Nofsinger 2010). 

Det var inte lätt för behavioral finance att accepteras som en lämplig och användbar teori när 

den först tillkom under 1980-talet. Den möttes av stor skepsis vilket inte är så förvånande med 

tanke på att den ifrågasatte en traditionell teori samt de modeller som investerare och forskare 

använt sig utav under flera decennier (Nofsinger 2010). 

Shiller (1981) tog ett viktigt steg när han ifrågasatte EMH och teorin om att marknaden inte 

reagerar utan att ny information uppkommer. Hans studie visade att volatiliteten på 

aktiemarknaden är mycket större än vad en enkel fundamental värderingsmodell skulle kunna 

rättfärdiga. Ta som exempel svarta måndagen, 19 oktober 1987, då Dow Jones aktieindex 

sjönk med 22,6 % på en dag. Det finns ingen rationell förklaring på detta, utan denna krasch 

uppkom utan att någon fundamental nyhet presenterades som skulle kunna förklara denna 

utveckling (Financial Times 2008). 

De Bondt & Thaler (1985) var bland de första att bemöta behavioral finance med stor misstro 

när de publicerade sin undersökning som visade att de resultat som framkommit berodde på 

felprogrammeringar och att den effektiva marknadshypotesen därmed bevarades. Barberis 
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(2003) i sin tur betvivlar EMH och den neoklassiska teorin eftersom den inte tar hänsyn till 

det faktum att varje beslut som tas på den finansiella marknaden bestäms av en människa, och 

att människors beslutsfattande därmed påverkar vad som händer på marknaden. Barberis 

(2003) fortsätter med att poängtera att det numera finns allt fler ekonomer som börjat ta 

hänsyn till detta faktum och menar att anomalier som finns på marknaden kan vara tecken på 

irrationellt beslutsfattande. 

Behavioral finance är numera en vetenskap som inkluderas i finansteorin. Detta beror till stor 

del på den mängd studier som gjorts under åren och som ifrågasatt den neoklassiska teorin 

samt huruvida individer alltid kan anses agera rationellt. De studier som nämnts ovan samt 

många fler inom detta område, har gjort det möjligt att använda psykologiska aspekter vid 

analys av marknaden och de beslut investerare fattar. Behavioral finance handlar om att 

analysera marknaden utifrån människors faktiska agerande istället för att utgå ifrån hur en 

rationell individ bör handla. Denna nya aspekt som består av experimenterande och 

användande av tekniker som tidigare inte tagits upp möjliggör för investerare att förklara 

tidigare oförklarliga marknadsfenomen (Barberis 2003). 

4.3 Portföljteori 
Portföljteori är teorin om investeringsportföljers komposition och de samband mellan 

avkastning och risk som följer av detta. Nobelpristagaren Harry Markowitz var den förste som 

fastställde detta samband mellan en portföljs avkastning och portföljens risk (Amenc 2003). 

Modern portföljteori har vuxit fram ur den avhandling som Markowitz publicerade år 1952, 

som behandlade en teori angående portföljval i en osäker framtid. Markowitz utgick från 

tanken att alla investerare är riskaversiva i någon utsträckning och handlar rationellt. I 

avhandlingen definierade han skillnaden mellan risken för en enskild tillgång för sig, unik 

risk, och den totala risken i portföljen. Markowitz visade på att den totala risken i en portfölj 

utgörs av kovariansen mellan de tillgångar som portföljen består utav och därmed att det 

bidrag en enskild tillgång ger till portföljens totala varians beräknas genom kovariansen 

mellan tillgångens avkastning och portföljens avkastning och inte enbart tillgångens egen 

varians. Detta medför att en portföljs totala risk är lägre än medelvärdet av dess tillgångars 

individuella risk och detta samband kallas diversifiering (Amenc 2003). 

Risken i en portfölj utgörs således både av tillgångarnas unika risk och marknadsrisken, där 

marknadsrisken är den risk som finns på marknaden som helhet. Den unika risken kan en 

investerare diversifiera bort mer eller mindre effektivt genom att investera i tillgångar med en 
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låg eller negativ korrelation till portföljen. Genom effektiv diversifiering kan en investerare 

skala av delar av den unika risken och få en total risk som närmar sig marknadsrisken. 

Målsättningen med diversifiering för en rationell investerare är att maximera sin avkastning 

vid en given risknivå, alternativt att minimera risken vid en given avkastning. Sådana 

kombinationer kallas effektiva portföljer och innebär att ingen ytterligare avkastning är möjlig 

vid den givna risknivån och vice versa (Amenc 2003). 

Den så kallade marknadsportföljen innehåller alla marknadens tillgångar och har således 

ingen unik risk utan enbart marknadsrisk. Denna portfölj är enligt portföljteorin därmed den 

mest effektiva portföljen att inneha. I marknadsportföljen har varje tillgång den andel som står 

i proportion till dess marknadsvärde. Små bolag har alltså en låg andel och stora bolag en 

högre andel. Om små bolag dock uppvisar en högre avkastning än marknadsportföljen som 

helhet medför denna marknadsvärdeviktning av marknadsportföljen att densamma inte är 

absolut effektiv. Avkastningen skulle alltså kunna vara högre om små bolag givits en högre 

andel i marknadsportföljen. (Amenc 2003). 

CAPM har utvecklats utifrån Harry Markowitz arbete om modern portföljteori och 

diversifiering. CAPM används för att bestämma ett teoretiskt avkastningskrav på en tillgång 

eller en portfölj med utgångspunkt från dennes marknadsrisk (betavärde) och 

marknadspremien. (Amenc 2003).  

4.3.1 Beta (β) 

Betavärdet är ett mått på hur en tillgång såsom en aktie samvarierar med marknadsportföljen. 

Marknadsportföljen har betavärdet ett (1) och en riskfri tillgång har betavärdet noll (0). En 

tillgång med ett betavärde överstigande ett innebär att tillgången är mer känslig för rörelser på 

marknaden och alltså rör sig procentuellt mer än vad marknadsportföljen gör. En tillgång med 

ett betavärde understigande ett innebär å andra sidan att tillgången är mindre känslig för 

rörelser på marknaden och således rör sig procentuellt mindre än marknadsportföljen (Amenc 

2003). 

Betavärdet beräknas som: 
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Där: 

 

 : Beta för portföljen 

 : Kovariansen mellan portföljens och marknadsportföljens avkastning 

 : Variansen för marknadsportföljens avkastning 

4.3.2 Standardavvikelse (σ) 

Standardavvikelsen för en tillgång eller en portfölj av tillgångar är ett mått på hur mycket 

avkastningen för tillgången eller portföljen avviker från medelvärdet. Standardavvikelsen kan 

ses som ett mått på en tillgångs eller portföljs totala risk. En låg standardavvikelse innebär att 

avkastningarna generellt ligger nära medelvärdet, medan avkastningar som är spridda långt 

över och under medelvärdet resulterar i en hög standardavvikelse (Gavelin & Sjöberg 2007). 

4.4 Relativvärdering 
Värdet på de flesta tillgångar och objekt baseras på hur liknande tillgångar och objekt 

värderas på marknaden. Detta kan exemplifieras genom värdet på en lägenhet eller ett hus 

som grundas på hur liknande lägenheter i liknande områden värderas på marknaden 

(Damodaran 2002). När man pratar om relativvärdering av aktier försöker man inte beräkna 

ett värde i kronor, istället talar man om huruvida en aktie är över- eller undervärderad relativt 

liknande aktier. Detta till skillnad från traditionell fundamental analys där målet är att 

undersöka en akties egenvärde för att bestämma om den är över- eller undervärderad 

(Hoover 2005). 

Relativvärdering utav aktier är idag en vanligt förekommande investeringsstrategi som 

används av såväl professionella som privata investerare. Vid relativvärdering av aktier 

använder sig en investerare av standardiserade variabler så som exempelvis ett företags 

resultat, kassaflöde, bokförda värde eller intäkter. Utifrån dessa variabler skapas olika 

nyckeltal som sedan används för att jämföra aktier mot varandra och marknaden (Damodaran 

2002). En längre genomgång och förklaring av de tre nyckeltal som ingår i denna studie 

kommer senare i detta kapitel. Gemensamt för dem är att företag med låga värden på 

nyckeltalen ofta kallas för värdebolag och företag med höga värden kallas för tillväxtbolag 

(Capaul, Rowley & Sharpe 1993 samt Lakonishok, Shleifer & Vishny 1994). 

Relativvärdering förlitar sig mycket mer till att marknaden är effektiv än traditionell 

fundamental analys. Alltså förutsätter man som investerare vid användning av 

relativvärdering att marknaden överlag sätter korrekta priser på aktier, men att marknaden kan 

göra fel i prissättningen för enskilda aktier. Relativvärderingens bidrag är då att med hjälp av 
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nyckeltalsjämförelser upptäcka och peka ut dessa över- eller undervärderade aktier åt 

investeraren. Ytterligare en förutsättning är att dessa felprissättningar av enskilda aktier 

kommer att korrigeras efter hand och möjligheten att utnyttja dem därmed är övergående 

(Damodaran 2002). 

De investeringsstrategier relaterade till relativvärdering som är mest förekommande är att 

välja ut företag som har antingen höga eller låga värden på de undersökta nyckeltalen jämfört 

med det övriga urvalet och investera i dessa aktier. Relativvärdering som investeringsstrategi 

fångar upp aktiemarknadens aktuella ”humör” samt kräver mindre tidsödande arbete och färre 

antaganden om framtiden jämfört med traditionell företagsvärdering. Detta samtidigt som 

metoden är enkel att förstå och presentera för en extern part. Tack vare denna enkelhet har 

relativvärdering blivit väldigt populär att använda som värderingsmetod. Relativvärderingens 

styrkor ligger mycket i denna enkelhet, men enkelheten är också dess svaghet. En aspekt som 

tas upp är att hänsyn ej nödvändigtvis alltid tas till nyckelfaktorer så som risk, tillväxt och 

kassaflöden vilket kan leda till inkonsekventa uppskattningar av värdet. En annan aspekt som 

pekas på är det faktum att relativvärdering speglar marknadens aktuella ”humör” vilket kan 

medföra värden som är för höga om marknaden generellt övervärderar ett segment eller en 

viss bransch (exempelvis it-boomen under slutet på 1990-talet) och vice versa. En tredje 

aspekt är den att relativvärdering även kan vara lätt för en analytiker att manipulera, 

exempelvis genom vilka nyckeltal och jämförelseföretag som väljs, på grund av brist på 

öppenhet om underliggande antaganden (Damodaran 2002). 

4.4.1 P/BV-multipeln 

P/BV är en multipel av ett företags aktiekurs i förhållande till dess bokförda värde på eget 

kapital. Denna multipel är traditionellt vanligt förekommande i aktierelaterade sammanhang 

och förespråkas framförallt av investerare som misstror traditionell kassaflödesanalys som 

värderingsmodell. Multipeln beräknas som ett företags aktiekurs dividerat med dess bokförda 

värde på eget kapital per aktie och uttrycker således hur marknaden värderar företagets 

bokförda värde på eget kapital. Här innebär alltså en multipel på 15 att marknaden värderar 

företaget till 15 gånger dess bokförda värde på eget kapital. Multipeln reflekterar marknadens 

förväntningar på företagets intjäningsförmåga och kassaflöden (Damodaran 2002). 

Enligt Damodaran (2002) har P/BV-multipeln en styrka i det att ett företags bokförda värde 

på eget kapital är relativt stabilt över tiden och multipeln blir därmed mindre volatil än 

exempelvis P/E-talet. Vidare menar Damodaran (2002) att P/BV-multipeln, givet snarlika 

redovisningsprinciper mellan företag, är tillämpbar för att jämföra liknande företag efter 
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tecken på över- eller undervärdering. Likt P/S-multipeln är även P/BV-talet användbart vid 

relativvärdering av problemföretag och nystartade företag då multipeln inte per definition 

kräver att företaget går med vinst. Enligt Brealey, Myers och Allen (2006) innebär en P/BV-

multipel större än ett (1) att företaget är värt mer än vad samtliga nuvarande och tidigare 

aktieägare har tillfört företaget. Detta innebär att företaget värderas högre än det kapital som 

har tillförts företaget under dess livstid, alltså att aktiekursen är högre än det bokförda värdet 

på eget kapital per aktie. 

Det bokförda värdet på eget kapital beräknas som skillnaden mellan ett företags bokförda 

värde på tillgångar och det bokförda värdet på skulder. Således påverkas multipeln likt P/E-

talet i hög grad av redovisningsprinciper, något som Damodaran (2002) också framhåller som 

multipelns största nackdel. 

4.4.2 P/E-multipeln 

Den absolut vanligast använda multipeln vid relativvärdering är vinstmultipeln P/E som 

förekommer i stort sett överallt i aktierelaterade sammanhang. P/E sätter företagets aktiekurs i 

relation till dess vinst och beräknas enkelt uttryckt genom att aktiekursen divideras med 

vinsten per aktie (Damodaran 2002). Multipeln uttrycker därmed marknadens värdering av 

företagets vinst. Ett P/E-tal på 15 medför således att marknaden värderar företaget till 15 

gånger dess vinst per aktie. Holmström (2005) menar att P/E-talet kan tolkas som hur mycket 

en investerare är villig att betala för en aktie för varje krona företaget genererar i vinst. 

Enligt Damodaran (2002) kan en akties pris ses som marknadens förväntningar om företagets 

framtida vinster, justerat för risken i företaget. Ett företags akties pris är enligt Gordons 

formel en funktion av marknadens förväntningar på företagets utdelning dividerat med 

ägarnas avkastningskrav minus tillväxt (Brealey, Myers & Allen 2008). Detta medför att P/E-

talet teoretiskt bygger på flera antaganden om framtiden för ett företag, något som kan orsaka 

problem vid tolkningen av multipeln. Ett högt P/E-tal kan enligt Brealey, Myers och Marcus 

(2006) innebära att företaget idag har en hög utdelning, att tillväxtpotentialen i företaget är 

stor eller att företaget har en låg kostnad för eget kapital (avkastningskrav). Detta är dock inte 

de enda möjliga anledningarna till ett högt P/E-tal, exempelvis kan även ett företag med låg 

vinst ha ett högt P/E-tal. Något som följer av att om ett företags vinst går mot noll rör sig P/E-

talet per automatik mot oändligheten. Ett företag som går med förlust får istället ett negativt 

P/E-tal (Brealey, Myers & Marcus 2006).  
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4.4.3 P/S-multipeln 

P/S är en intäktsmultipel som sätter aktiekursen i förhållande till företagets försäljning. Likt 

P/E-talet är även P/S-talet en vanligt använd multipel vid relativvärdering och är allmänt 

förekommande i aktierelaterade sammanhang. Enligt Bodie, Kane och Marcus (2008) är 

denna multipel tillämpbar speciellt vid relativvärdering av nya företag och branscher då den 

till skillnad mot P/E-talet inte kräver att företaget uppvisar vinst. Multipeln mäter enligt 

Damodaran (2002) företagets aktievärde i förhållande till dess årliga försäljning per aktie och 

beräknas som aktiekursen dividerat med årlig försäljning per aktie och ger därmed uttryck för 

marknadens värdering av företagets försäljning. En multipel på 15 medför att marknaden 

värderar företaget till 15 gånger dess årliga försäljning per aktie. 

Damodaran (2002) framhåller att P/S-multipelns styrka jämfört med exempelvis 

vinstmultiplar och multiplar på ett företags bokförda värde är att det är oberoende av 

redovisningsprinciper. Ett företags vinst påverkas bland annat av dess redovisningsbeslut 

gällande exempelvis avskrivningar och kostnadsföringar och kan således manipuleras för att 

uppvisa ett för företaget fördelaktigare resultat. Ett företags försäljning är svårare att 

manipulera. Vidare är ett företags försäljning mindre känslig för konjunkturförändringar och 

engångskostnader än dess vinst, vilket gör P/S-multipeln mindre volatil än exempelvis 

P/E-multipeln. Vidare menar Bodie, Kane och Marcus (2008) att en annan fördel med P/S-

multipeln är det faktum att den är tillämplig på i stort sett alla företag, oavsett om det går med 

vinst eller förlust, så länge företaget har någon form av försäljning. Detta faktum innebär att 

multipeln går att tillämpa på exempelvis problemföretag och nystartade företag som annars 

kan vara svåra att värdera med relativvärdering på grund av att de ofta uppvisar negativa 

resultat. 

Den kritik som Damodaran (2002) framhåller mot relativvärdering baserat på försäljning är 

främst att företag kan uppvisa höga multiplar så länge deras omsättning växer, oberoende av 

att de gör stora förluster. Damodaran (2002) menar att ytterst måste ändå ett företag generera 

vinst och kassaflöden för att ha något värde. 

4.5 Portföljutvärdering 
Portföljutvärdering refererar till hur pass väl en investerad portfölj presterat gentemot ett 

lämpligt jämförelseindex. Denna utvärdering säger oss huruvida en portfölj överpresterat, 

underpresterat eller presterat lika bra som det jämförelseindex som använts (Lee & Lee 2006). 

Till en början har studiens portföljer jämförts mot ett marknadsindex (AFGX) för att mäta 

varje enskild portföljs prestation. Denna enkla jämförelse är dock inte tillräcklig vid en 
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portföljutvärdering eftersom den inte tar hänsyn till att studiens portföljer och marknadsindex 

kan ha olika risknivåer. Skulle någon av studiens portföljer överprestera marknadsindex så 

kan detta bero just på att den portföljen inneburit ett högre risktagande. Därför har ett antal 

nyckeltal beräknats som är vanligt förekommande vid utvärdering av portföljer och då dessa 

skall jämföras med varandra. De nyckeltal som tas upp i denna studie är Jensens alfa, 

Sharpekvot, Treynor index, M-kvadrat, T-kvadrat samt Informationskvot. Olika riskmått har 

använts vid beräkning av dessa nyckeltal vilket gör att de kan ge olika uppskattningar av en 

portföljs prestation (Bodie, Kane & Marcus 2008). Alla beräkningar av utvärderingsmått har 

baserats på månadsdata för avkastningar, betavärden och standardavvikelser. 

4.5.1 Jensens alfa 

Jensens alfa är, som namnet tyder, ett nyckeltal som beräknar portföljens alfavärde. Det är ett 

mått på riskjusterad avkastning där man beräknar portföljens överavkastning utöver den 

avkastning som CAPM förutspår (Bodie, Kane & Marcus 2008). Grundtanken med detta 

nyckeltal är att mäta en portföljs avkastning i förhållande till dess riskexponering. Ska man 

jämföra två portföljer där båda genererar en lika hög avkastning vill man som investerare ta 

reda på vilken utav dessa portföljer innebär ett lägre risktagande. En rationell investerare 

kommer då välja den portfölj med lägre risk då det inte finns någon skillnad i avkastning. Ett 

alfavärde bör vara minst noll, men ju högre värde på alfa en portfölj har desto bättre. Ett 

positivt alfavärde talar för att portföljen presterat bättre än den teoretiska marknadsportföljen 

(Ibid.). Här nedanför visas beräkningen för Jensens alfa som är hämtad från Bodie, Kane & 

Marcus (2008). 

Jensens alfa beräknas enligt följande formel: 

 

 : Portföljens avkastning  
 : Riskfri ränta 

 : Beta för portföljen (marknadsrisk) 

 : Marknadens avkastning 

4.5.2 Sharpekvot 

1966 var året då William F. Sharpe presenterade sitt mått för att beräkna en portföljs 

riskjusterade prestation. Sharpekvoten, som det kom att kallas, är ett nyckeltal som beräknas 

genom att dividera portföljens riskpremium med portföljens totala risk. Portföljens 

riskpremium är beräknat genom att ta portföljens avkastning minus den riskfria räntan. Då får 
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man fram den extra avkastning som portföljen åstadkommit genom att ta risk. Måttet som 

används för att beräkna portföljens totala risk är standardavvikelse (Sharpe 1966). 

Nedanstående beräkning av Sharpekvoten är hämtat från Brealey, Myers och Allen (2008). 

Ett negativt värde på Sharpekvoten kan vara en indikation på att portföljen inte är tillräckligt 

diversifierad eller att marknaden som helhet presterat dåligt (Bodie, Kane & Marcus 2008). 

Sharpekvot beräknas som riskpremium dividerat med standardavvikelse enligt följande: 

 

  :  Portföljens avkastning 

 :  Riskfri ränta 

 :  Portföljens standardavvikelse 

Sharpekvoten säger oss huruvida en portföljs avkastning beror på skickliga investerare eller 

om det är ett resultat av ökat risktagande. Även då en portfölj kan ge högre avkastning 

gentemot andra portföljer så är det bara en bra investering ifall denna högre avkastning inte 

innebär ett betydligt högre risktagande. Ju större Sharpekvot en portfölj har desto bättre 

riskjusterad avkastning har den. Sharpekvot kan användas för att rangordna portföljer (Sharpe 

1966). 

4.5.3 Treynor index 

Jack Treynor var den första personen som presenterade ett nyckeltal för beräkning av en 

portföljs riskjusterade prestation. Han var intresserad av att ta fram ett mått som alla 

investerare skulle kunna använda sig utav, oberoende av ens riskpreferenser (Brown & Reilly 

2008). Detta nyckeltal kom att kallas Treynor index eller Treynor ratio. Själva måttet är 

väldigt likt Sharpekvoten där skillnaden ligger i vilket riskmått som används. Istället för att 

mäta portföljens riskpremium i relation till dess totala risk så är det istället den systematiska 

risken som beaktas, det vill säga den risk som inte går att diversifiera bort.  

Treynor index beräknas som riskpremium dividerat med portföljens betavärde enligt följande 

formel: 
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 :  Portföljens avkastning 

 :  Riskfri ränta 

 : Beta för portföljen (marknadsrisk) 

Täljaren i ovanstående ekvation är portföljens riskpremium, det vill säga portföljens totala 

avkastning minus den riskfria räntan, och nämnaren är ett mått på portföljens risk (Bodie, 

Kane & Marcus 2008). Man beräknar därmed portföljens ersättning per systematisk risk.  

Som investerare vill man få ett så högt värde på Treynor index som möjligt. Notera att 

portföljens betavärde används som mått på den systematiska risken. Här antar man att 

portföljen är fullständigt diversifierad vilket gör att den systematiska risken är den som är 

relevant att ta hänsyn till (Brown & Reilly 2008). 

4.5.4 M-kvadrat (M
2
) 

 

 

 :  Marknadsportföljens standardavvikelse 

 :  Portföljens standardavvikelse 

 :  Portföljens avkastning 

 :  Riskfri ränta 

Ovanstående beräkning av nyckeltalet M-kvadrat (M
2
) är hämtad från Modigliani & 

Modigliani (1997). Precis som vid beräkningen av Sharpekvoten används här 

standardavvikelse som ett mått på portföljens totala risk.  

1997 var året då Franco Modigliani tillsammans med sitt barnbarn Leah Modigliani uppfann 

ett nytt mått för att mäta riskjusterad avkastning. Denna kallades ursprungligen för RAP 

(Modigliani & Modigliani 1997) vilket står för risk-adjusted performance, men är numera 

känd som M-kvadrat (M
2
). Modigliani & Modigliani (1997) menar att Sharpekvot, Treynor 

index och Jensens alfa är alla relevanta mått att använda vid jämförelse och utvärdering av 

portföljer, men att dessa mått är något svårtolkade för investerare som inte är så insatta i 

regressionsanalys och den moderna finansteorin (Ibid.). Därmed föreslog de att en portföljs 

prestation ska mätas först efter att man justerat portföljens risk så att den har samma risk som 

det marknadsindex man jämför den med. Detta går att åstadkomma via hävstång (Bodie, Kane 

& Marcus 2008). 

Modigliani har kritiserat Treynor index och Jensens alfa genom att poängtera att de kan ge en 

vilseledande rangordning av portföljer. Portföljen med högst riskjusterad avkastning utifrån 
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beräkningar av Jensens alfa och Treynor index innebär inte nödvändigtvis att den portföljen är 

kapabel till att åstadkomma högst avkastning vid olika risknivåer. M-kvadrat är däremot ett 

nyckeltal som kan identifiera den optimala portföljen för varje önskad risknivå (Modigliani & 

Modigliani 1997). 

4.5.5 T-kvadrat (T
2
) 

 

 

 :  Beta för marknadsportföljen 

 :  Beta för portföljen (marknadsrisk) 

 :  Portföljens avkastning 

 :  Riskfri ränta 

Vidare kommer även ett nyckeltal benämnt T-kvadrat (T
2
) att tas upp i denna studie. Detta 

mått är i princip densamma som M-kvadrat med skillnaden att endast den systematiska risken 

tas i beaktning vid beräkning av T-kvadrat. Alltså används betavärde istället för 

standardavvikelse för att mäta portföljens marknadsrisk. Precis som Treynor index och 

Sharpekvoten skiljer sig åt så kan även T-kvadrat samt M-kvadrat ge olika tolkningar av en 

portföljs prestation (Bodie, Kane & Marcus 2008). 

4.5.6 Informationskvot 

Ett annat användbart nyckeltal är informationskvoten som visar på hur mycket extra 

avkastning har uppnåtts i förhållande till den aktiva risk som tagits. Informationskvoten är 

portföljens och marknadsindex avkastningsdifferens i förhållande till portföljens tracking 

error. Tracking error är standardavvikelsen av differensen mellan portföljens och 

marknadsindexets avkastning. Om portföljen har en positiv informationskvot så har den 

lyckats generera en högre avkastning än dess jämförelseindex. Tidigare nyckeltal har använt 

portföljens standardavvikelse eller betavärde som mått på risken, men vid beräkning av 

informationskvoten används istället portföljens aktiva risk, dvs. dess tracking error (Grinold 

& Kahn 2000). Enligt Bodie, Kane och Marcus (2008) kan tracking error ses som en 

indikation på en portföljs diversifiering och ett lägre värde på tracking error tyder på bättre 

diversifiering.  

Informationskvoten beräknas enligt följande formel: 

   
(     )
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   : Portföljens avkastning 

   : Marknadens avkastning 

   : Tracking error 

4.6 Tidigare studier 
Gällande småbolagseffekten samt relativvärdering av nyckeltal har flertalet tidigare studier 

gjorts. Den absoluta majoriteten av dessa studier är genomförda på den amerikanska 

marknaden, men det finns även några internationella studier på området. Nedan presenteras 

ett urval av tidigare gjorda studier och vad de kommit fram till för slutsatser. 

4.6.1 Småbolagseffekten 

Småbolagseffekten framkom 1981 då Banz publicerade sin artikel i Journal of Financial 

Economics. Artikeln påvisade att företag med ett lågt marknadsvärde genererar en 

genomsnittlig och över tiden högre avkastning än företag med ett högt marknadsvärde. 

Dessutom var denna effekt stabil i Banz studie som baserades på en studieperiod om 40 år, 

mellan 1936 och 1975 . Inte långt efter Banz publicerade Reinganum (1981) en artikel där han 

testade för småbolagseffektens existens under en studieperiod om 14 år, mellan 1962 och 

1975.  I artikeln drar även han slutsatsen att småbolag hade en högre genomsnittlig avkastning 

än vad storbolag uppvisade under samma period. Vid skapandet av studiernas portföljer har 

både Reinganum (1981) och Banz (1981), som många andra studier på området, delat in 

marknadens bolag i portföljer baserat på börsvärde från lågt till högt. Båda studier visar att 

portföljen innehållande bolagen med lägst börsvärde är den som ha genererat högst 

avkastning.  

Banz och Reinganums upptäckt av småbolagseffekten ledde till ett stort forskarintresse där 

olika förklaringar presenterades kring fenomenet. Ett flertal forskare fann motstridiga 

uppgifter om småbolagseffektens existens. Bland dessa forskare fanns Schwert (2003) som i 

sin studie konkluderar att småbolagseffekten försvann 1981, strax efter anomalin upptäcktes. 

Al-Rjoub, Varela och Hassan (2005) visade på samma resultat som Schwert (2003), det vill 

säga att en småbolagseffekt försvann efter 1981. Däremot visade resultatet av deras studie att 

det istället uppstod en storbolagseffekt på amerikanska börser efter 1981. Vidare visar 

Horowitz, Loughran och Savin (1996) att under studieperioden mellan 1984-1994 så fanns det 

ingen småbolagseffekt på Nasdaq-, AMEX- och New York börsen. Resultaten av studien 

visade att bolagens storlek inte hade någon större påverkan på en akties avkastning och ska 

därför inte ses som en determinant.  
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Marquering, Nisser och Valla (2006) visade att småbolag hade en genomsnittlig 

överavkastning på 0,12 % i relation till storbolag mellan åren 1960 och 1981. Därefter följde 

en lång period då mindre bolag inte genererade högre avkastning än stora bolag.  Dock fann 

de att mot slutet av 90-talet så fanns det återigen en anledning att tro att en småbolagseffekt 

kan existera. De upptäckte att mellan åren 1999 och 2003 hade småbolag en genomsnittlig 

överavkastning på 0,18 %. Småbolagseffektens existens mellan 1999 och 2003 kan enligt 

Marqering, Nisser och Valla (2006) bero på det faktum att effekten under ett antal år hade 

avfärdats som ett existerande fenomen vilket då ledde till att den återigen börjat göra sig 

gällande.   

En studie av Moon och Burnie (2002) presenterade ett nytt samband, nämligen att 

småbolagseffekten existerade endast vid börsuppgångar. Deras studie visade att småbolag 

hade en avsevärt högre avkastning än storbolag vid börsuppgångar under studieperioden 

1976-1995. En förklaring till att småbolag genererade höga avkastningar vid börsuppgångar 

är att mindre bolag är i en tillväxtfas och är därför mer beroende av att marknaden är på 

uppgång. Därmed tenderar mindre bolag att ha en högre och snabbare tillväxt än stora bolag 

vid uppgångar. Detta baseras på det faktum att småbolag är högt skuldsatta med 

förhållandevis låg produktivitet. Vidare konstaterade Moon och Burnie (2002) att det vid 

börsnedgångar inte fanns några tecken på att en småbolagseffekt existerade under 

studieperioden. Detta kan förklaras av att småbolag tenderar att vara mer känsliga vid 

nedgångar på marknaden.  Deras höga skuldsättningsgrad innebär ett högre risktagande som 

vid nedgångar kan leda till en högre förlust. Bolag kan till och med gå i konkurs om 

konjunkturen inte går deras väg. 

Det har inte gjorts någon forskarstudie där man undersöker huruvida en småbolagseffekt på 

Nasdaq OMX Stockholm. Däremot har ett par studier gjorts av studenter vid olika universitet. 

En uppsats skriven av Ferencz och Runfeldt (2006) vid Lunds universitet undersökte huruvida 

en småbolagseffekt existerade på Nasdaq OMX Stockholm mellan åren 1996 och 2005. Deras 

studie kunde inte påvisa en statistiskt säkerställd småbolagseffekt, men kunde ändå se ett 

samband mellan småbolagseffekten och börsens rörelser. Alltså vid börsuppgång hade deras 

småbolagsportfölj högre riskjusterad avkastning än deras storbolagsportfölj, och vice versa i 

tider av börsnedgång.  

4.6.2 Relativvärdering 

Det som de flesta av nedanstående studier har gemensamt är att de behandlar främst aktier för 

större bolag eller ett större urval av börsen och fokuserar inte på relativvärdering av just 
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småbolagsaktier som denna studie. De nyckeltal som är vanligast förekommande i dessa 

studier är främst P/E-talet, men även P/BV-talet har flera studier baserats på.  

En studie av Basu (1977) genomfördes på bolag listade på New York-börsen och fokuserade 

på P/E-talets möjlighet att generera avkastning. Studien innefattade data från perioden 1957 – 

1971. Företagen rankades utifrån P/E-talet, från högst till lägst, och delades in i fem portföljer 

med lika viktning av de ingående aktierna. Varje portfölj omfördelades även årligen under 

hela studieperioden för att bibehålla P/E-talsrankningen. Utfallet av studien var att portföljen 

bestående av företagen med lägst P/E-tal genererade högst genomsnittlig avkastning med 

16,3 % årligen. Som jämförelse genererade portföljen bestående av företagen med högst P/E-

tal enbart 9,3 % i genomsnittlig årlig avkastning. 

I en undersökning genomförd av Oppenheimer (1984) studerades avkastningen vid en 

investeringsstrategi baserad på låga P/E-tal som utvecklats av Benjamin Graham. Strategin 

går ut på att enbart köpa aktier i företag där bolagets vinst motsvarar en avkastning minst det 

dubbla mot statsobligationsräntan och bolagets totala skulder är lägre än dess bokförda värde. 

Vidare skulle aktierna innehas i två år alternativt tills aktien genererat 50 % avkastning. 

Studien genomfördes på New York-börsen under åren 1974 – 1981. Resultatet av studien blev 

det att portföljen genererade en genomsnittlig årlig avkastning på 38 %, vilket kan jämföras 

med 14 % i genomsnittlig årlig avkastning för index för New York-börsen under perioden. 

Vidare hade portföljen inget år med negativ avkastning. 

Rosenberg, Reid och Lanstein genomförde på 1980-talet en studie som presenterades 1985. 

Studien innefattade data från åren 1973 – 1984 och fokuserade på att utforska P/BV-talets 

möjlighet att generera överavkastning åt en investerare. Slutsatsen i denna studie blev den att 

företag med låga värden på P/BV-talet genererade en högre avkastning under perioden än de 

företag som hade höga värden på P/BV-talet. 

I en studie av Fama och French (1992) studerades P/BV-talets förmåga att generera 

avkastning i kombination med hänsyn till företagens börsvärde. Studien genomfördes på New 

York-börsen och baserades på data från perioden 1963 – 1990. Företagen som ingick i studien 

delades in i portföljer baserat på börsvärde och P/BV-tal. Resultatet av studien visade på att 

portföljen baserad på företagen med lägsta börsvärden i kombination med lägst P/BV-tal 

genererade högst avkastning. 
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Capaul, Rowley och Sharpe (1993) studerade förhållandet mellan avkastning på aktier med 

låga P/BV-tal (”värdeaktier”) och höga P/BV-tal (”tillväxtaktier”). Studien genomfördes 

internationellt i sex olika länder (USA, Storbritannien, Japan, Tyskland, Frankrike och 

Schweiz) under perioden 1981-1992. Resultaten av studien visade på att portföljer baserade 

på aktier med låga P/BV-tal genererade högre avkastning än portföljer baserade på aktier med 

höga P/BV-tal i alla undersökta länder. 

Lakonishok, Shleifer och Vishny (1994) genomförde en studie New York-börsen som bland 

annat studerade P/E-talets förmåga att generera avkastning. Den period som studien 

innefattade var 1963-1990. Resultatet av deras studie visade på samma slutsatser som tidigare 

studier, det vill säga att portföljer bestående av värdeaktier (låga P/E- och/eller P/BV-tal) 

genererar högre avkastning än tillväxtaktier (höga P/E- och/eller P/BV-tal). 
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5 Empiri 
 

mpirin utgörs av de resultat som erhållits utifrån studiens insamlade datamaterial och 

de olika portföljernas prestationer under studieperioden. Här presenteras de årliga och 

ackumulerade avkastningar som studiens portföljer och jämförelseindex har gett 

upphov till under studieperioden. Även utvärderingsmått och prestationsrelaterade nyckeltal 

presenteras för respektive portfölj och jämförelseindex. 

5.1 Småbolagseffekten 
I nedanstående avsnitt presenteras utfallet av de två portföljer som använts vid testandet av 

småbolagseffekten som investeringsstrategi. Som tidigare nämnt består småbolagsportföljen 

av de 15 aktier med lägst börsvärde noterade på Small Cap-listan, och storbolagsportföljen 

består av de 15 aktier med högst börsvärde på Large Cap-listan. För båda dessa portföljer 

presenteras deras årliga avkastningar, deras ackumulerade avkastningar under studieperioden 

samt deras utvärderingsmått. Därutöver presenteras även årlig avkastning och ackumulerad 

avkastning för Affärsvärldens generalindex (AFGX) som använts som jämförelseindex i 

studien.  

5.1.1 Årlig avkastning 

I tabellen nedan presenteras den årliga avkastningen för de två portföljer som använts vid 

testandet av storlekshänseendet av småbolagseffekten. Dessutom har den årliga avkastningen 

beräknats för Affärsvärldens Generalindex (AFGX) som använts som jämförelseindex i 

studien. Tabellen visar hur respektive portfölj samt AFGX utvecklats år för år under 

studieperioden.  

Småbolagseffekten 

År Småbolag Index (AFGX) Storbolag 

2001 -11,44% -16,67% -5,19% 

2002 -35,47% -37,26% -29,61% 

2003 61,48% 29,73% 34,74% 

2004 24,48% 17,45% 16,62% 

2005 92,00% 32,64% 30,07% 

2006 20,59% 24,50% 23,65% 

2007 3,61% -6,82% -1,89% 

2008 -48,88% -42,06% -44,23% 

2009 41,86% 46,41% 45,20% 

2010 -19,07% 23,15% 31,14% 

Medelvärde 4,93% 2,50% 5,80% 
Figur 5.1 Årlig avkastning, småbolagseffekten 

E 



 

35 

 

Av tabellen framgår att både småbolagsportföljen och storbolagsportföljen har genererat en 

högre genomsnittlig avkastning än vad jämförelseindex (AFGX) uppvisat. 

Storbolagsportföljen hade högst genomsnittlig avkastning med 5,80 % per år och 

småbolagsportföljen hade genererat en genomsnittlig avkastning på 4,93 % per år. 

Vid jämförelse av de årliga avkastningar ser man att storbolagsportföljen hade en avkastning 

år för år som ligger i nivå med index (AFGX) samtidigt som småbolagsportföljens årliga 

avkastningar spretar något mer. Småbolagsportföljen sticker ut i positiv bemärkelse under 

2003 och 2005 då portföljen steg med 61,48 % respektive 92,00 % på årsbasis vilket är högre 

än både AFGX och storbolagsportföljen. Under det sista året i studieperioden, 2010, hade 

både storbolagsportföljen och jämförelseindex (AFGX) en positiv avkastning med värden på 

31,14 % respektive 23,15 % på årsbasis. Småbolagsportföljen sticker istället ut i negativ 

bemärkelse med en negativ avkastning på 19,07 % samma år. 

Vad gäller antalet år med positiv avkastning så hade både småbolagsportföljen och 

storbolagsportföljen en positiv avkastning i sex av tio perioder. Även jämförelseindex 

(AFGX) hade genererat en positiv avkastning under sex av de tio år studien omfattar. 

5.1.2 Ackumulerad avkastning 

Studieperiod 2001-2010 

I följande diagram presenteras de två portföljers ackumulerade avkastningar från studiens start 

2001-01-01 till studiens slut 2010-12-31. Dessutom presenteras den ackumulerade 

avkastningen för jämförelseindex (AFGX) under samma tidsperiod. Graferna i diagrammet 

visar hur en investering om en miljon kronor gjord den första januari 2001 i respektive 

portfölj samt jämförelseindex (AFGX) har utvecklats fram till den 31 december 2010.  
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Figur 5.2 Ackumulerad avkastning, småbolagseffekten 2001-2010 

 

Diagrammet visar att portföljen som utvecklats bäst under studieperioden är 

storbolagsportföljen. En investerad miljon i storbolagsportföljen hade vid utgången av 2010 

växt till 1 757 351,97 kronor, vilket motsvarar en uppgång om 75,74 %. För 

småbolagsportföljen hade en investerad miljon växt till 1 617 307,47 kronor, en uppgång om 

61,73 %. Båda portföljer visade på en bättre utveckling under perioden än jämförelseindex 

(AFGX). Vid en placering i jämförelseindex (AFGX) hade den investerade miljonen växt till 

1 280 606,34 kronor, vilket motsvarar en uppgång om 28,06 %. 

Från diagrammet kan också utläsas att småbolagsportföljen har från slutet av 2003 och fram 

till finanskrisen 2008 haft en kraftigare uppgång än både storbolagsportföljen och 

jämförelseindex (AFGX). Även under 2009, efter finanskrisen, har småbolagsportföljen 

utvecklats starkare än storbolagsportföljen och jämförelseindex (AFGX). Först mot slutet av 

2010 uppvisar småbolagsportföljen en sämre utveckling än storbolagsportföljen. 

Studieperiod 2003-2007 

För att undersöka huruvida en småbolagseffekt existerar under högkonjunktur och i perioder 

med börsuppgång, som tidigare konstaterats av Moon och Burnie (2002), lyftes perioden mars 

2003 till och med april 2007 ut. Denna period valdes ut då den fångar upp hela 

högkonjunkturen. Periodens utveckling presenteras i diagrammet nedan. 
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Figur 5.3 Ackumulerad avkastning, småbolagseffekten 2003-2007 

Som synes i diagrammet ovan har småbolagsportföljen utvecklats klart bäst under perioden 

2003-2007 sett till ackumulerad avkastning. En investerad miljon i småbolagsportföljen 2003 

hade till 2007 växt till hela 6 704 276,45 kr. Den ackumulerade avkastningen för 

småbolagsportföljen motsvarar en värdeökning med hela 570,43 %. En investerad miljon i 

jämförelseindex (AFGX) hade växt till 2 815 795,42 kr, motsvarande en ackumulerad 

avkastning för perioden om 181,58 %. Även en portfölj baserad på småbolagsindexet 

OMXSSCPI har utvecklats bättre än det breda jämförelseindexet (AFGX). En investerad 

miljon i OMXSSCPI har under perioden växt till 4 246 946,83 kr, motsvarande en uppgång 

på 324,69 %. 

5.1.3 Utvärderingsmått 

Studieperiod 2001-2010 

Tabellen nedanför presenterar de mått och nyckeltal som använts vid utvärdering av 

portföljernas prestation under studieperioden. För alla beräknade nyckeltal gäller att ett högre 

värde är bättre än ett lägre värde.  

Utvärderingsmått Småbolagsportfölj AFGX Storbolagsportfölj 

  Månadsbasis Månadsbasis Månadsbasis 

Aritmetisk avkastning 0,833% 0,403% 0,669% 

Geometrisk avkastning 0,401% 0,206% 0,471% 

Beta 0,901 1 0,972 

Standardavvikelse 9,626% 6,214% 6,242% 

Riskfri ränta 0,21% 0,21% 0,21% 
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Nyckeltal       

Sharpekvot 0,020 -0,001 0,042 

Jensens Alfa 0,195% - 0,264% 

Treynor Index 0,002 0,000 0,003 

M
2 0,334% - 0,470% 

T
2 0,422% - 0,478% 

Informationskvot 0,025 - 0,167 
Figur 5.4 Utvärderingsmått, småbolagseffekten 2001-2010 

Storbolagsportföljen uppvisar positiva värden för samtliga nyckeltal samtidigt som portföljen 

hade ett något lägre betavärde än jämförelseindex (AFGX). Småbolagsportföljen uppvisar 

även den positiva värden på samtliga nyckeltal, dock är dessa värden något lägre än 

storbolagsportföljens. Marknadsindex (AFGX) däremot hade ett negativt värde på 

Sharpekvoten samt ett Treynor index på 0,000.  

Studieperiod 2003-2007 

Portföljernas utvärderingsmått samt nyckeltal för perioden 2003-2007 visas i tabellen nedan. 

Utvärderingsmått Småbolagsportfölj AFGX OMXSSCPI 

  Månadsbasis Månadsbasis Månadsbasis 

Aritmetisk avkastning  4,315% 2,206% 3,101% 

Geometrisk avkastning 3,960% 2,135% 2,995% 

Beta 0,336 1 0,106 

Standardavvikelse 8,895% 3,807% 4,621% 

Riskfri ränta 0,21% 0,21% 0,21% 

Nyckeltal       

Sharpekvot 0,421 0,505 0,602 

Jensens Alfa 3,102% - 2,579% 

Treynor Index 0,112 0,019 0,262 

M
2 1,816% - 2,505% 

T
2 11,372% - 26,388% 

Informationskvot 0,199 - 0,150 
Figur 5.5 Utvärderingsmått, småbolagseffekten 2003-2007 

I tabellen ser vi att småbolagsportföljen uppvisar positiva värden för samtliga nyckeltal. Detta 

samtidigt som portföljen hade ett betydligt lägre betavärde än jämförelseindex (AFGX). Även 

OMXSSCPI hade positiva värden på samtliga nyckeltal och hade dessutom högre utfall på 

både Sharpekvoten och Treynor index än marknadsindex (AFGX). 

5.2 P/BV 
I detta avsnitt presenteras de två portföljer av småbolagsaktier som konstruerats baserat på 

relativvärdering av P/BV-talet. För varje portfölj, samt för jämförelseindex (AFGX), visas 
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dess årliga avkastning samt dess ackumulerade avkastning under studieperioden. För 

respektive portfölj presenteras även dess utvärderingsmått.  

5.2.1 Årlig avkastning 

Nedanför presenteras de årliga avkastningarna för de två portföljer baserade på 

relativvärdering av P/BV-talet under de tio år som studien innefattar. Tabellen visar även den 

årliga avkastningen för jämförelseindex (AFGX) under samma tidsperiod. 

P/BV-tal 

År Höga P/BV Låga P/BV Index (AFGX) 

2001 -40,15% -31,17% -16,67% 

2002 -51,06% -26,65% -37,26% 

2003 36,87% 47,64% 29,73% 

2004 9,81% 27,32% 17,45% 

2005 94,96% 40,47% 32,64% 

2006 30,32% 40,46% 24,50% 

2007 -1,02% -10,81% -6,82% 

2008 -40,98% -48,51% -42,06% 

2009 91,51% 150,19% 46,41% 

2010 23,81% 7,58% 23,15% 

Medelvärde 4,48% 8,75% 2,50% 
Figur 5.6 Årlig avkastning, P/BV 

Tabellen visar att både portföljen bestående av företagen med de högsta värdena på P/BV-

talet och portföljen med de lägsta värden på P/BV-talet hade en högre genomsnittlig 

avkastning per år än vad jämförelseindex (AFGX) presterat. 

Portföljen som innefattar de företag som har de lägsta värden på P/BV-talet är den portfölj 

som genererat högst avkastning under ett enskilt år då den under 2009 hade en uppgång på 

150,19 % på årsbasis. Portföljen bestående av företagen med högst P/BV-tal hade högst 

avkastning 2005 då portföljen genererade en avkastning på 94,96 %. Denna portfölj är också 

den som genererat lägst avkastning under ett enskilt år då den under 2002 genererade en 

negativ avkastning om 51,06 % på årsbasis. 

Båda portföljer har uppvisat en positiv avkastning under sex av de tio åren av studieperioden, 

vilket även jämförelseindex (AFGX) uppvisat. 

5.2.2 Ackumulerad avkastning 

Nedanstående diagram presenterar de två portföljers ackumulerade avkastning under 

studieperioden från 2001-01-01 till 2010-12-31. Diagrammen inkluderar även den 

ackumulerade avkastningen för jämförelseindex (AFGX) under samma tidsperiod. Det 
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graferna visar är hur värdet på en investering om en miljon kronor i respektive portfölj samt 

jämförelseindex (AFGX) utvecklats under studieperioden. 

 
Figur 5.7 Ackumulerad avkastning, P/BV 

 

Den portfölj som är baserad på företagen med de lägsta P/BV-talen är den som utvecklats bäst 

under studieperioden. En investerad miljon den första januari 2001 hade vid utgången av 2010 

utvecklats till 2 314 343,49 kronor. Detta motsvarar en uppgång på 131,43 %. För portföljen 

bestående av företagen med högst värden på P/BV-talet hade en investerad miljon växt till 

1 549 283,08 kronor, en uppgång på 54,93 %. En investerad miljon i jämförelseindex (AFGX) 

hade växt till 1 280 606,34 kronor vid utgången av 2010. Alltså hade båda portföljer presterat 

bättre än jämförelseindex (AFGX) under studieperioden sett till ackumulerad avkastning. 

I diagrammet går det att utläsa att portföljen bestående av företagen med de lägsta P/BV-talen 

och jämförelseindex (AFGX) följt varandra från början av studieperioden och fram till 2004 

då portföljen började uppvisa en kraftigare uppgång än jämförelseindex (AFGX). Efter ett 

kraftigt ras under finanskrisen har denna portfölj utvecklats betydligt starkare från 2009 och 

framåt än både portföljen bestående av företagen med de högsta P/BV-talen och 

jämförelseindex (AFGX). 

Portföljen bestående av företagen med de högsta P/BV-talen uppvisade en sämre utveckling 

än jämförelseindex (AFGX) från början av studieperioden fram till 2008. Det är först efter 
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finanskrisen och framåt som denna portfölj uppvisar en högre ackumulerad avkastning än 

jämförelseindex (AFGX). 

5.2.3 Utvärderingsmått 

Nedan presenteras de nyckeltal och mått som använts vid utvärdering av portföljernas 

prestation under studieperioden. För alla beräknade nyckeltal gäller att ett högre värde är 

bättre än ett lägre. 

Utvärderingsmått Höga P/BV Portfölj Låga P/BV Portfölj AFGX 

  Månadsbasis Månadsbasis Månadsbasis 

Aritmetisk avkastning 0,776% 1,037% 0,403% 

Geometrisk avkastning 0,365% 0,702% 0,206% 

Beta 1,098 1,015 1 

Standardavvikelse 9,044% 8,336% 6,214% 

Riskfri ränta 0,21% 0,21% 0,21% 

Nyckeltal       

Sharpekvot 0,017 0,059 -0,001 

Jensens Alfa 0,160% 0,495% - 

Treynor Index 0,001 0,005 0,000 

M
2 0,317% 0,577% - 

T
2 0,352% 0,695% - 

Informationskvot 0,027 0,091 - 
Figur 5.8 Utvärderingsmått, P/BV 

Portföljen baserat på företag med lägst P/BV-tal uppvisar positiva värden för samtliga 

nyckeltal och hade dessutom högre utfall än portföljen bestående av företagen med högsta 

värden på P/BV-talet. Båda portföljerna hade även betavärden nära jämförelseindex (AFGX). 

Vidare har höga P/BV-portföljen högst standardavvikelse med ett värde på 9,044 %. 

5.3 P/E 
I detta avsnitt redogörs för utfallet av de tre portföljerna av småbolagsaktier som konstruerats 

baserat på relativvärdering av P/E-talet. För varje portfölj presenteras dess årliga avkastning, 

dess ackumulerade avkastning under studieperioden samt dess utvärderingsmått. Dessutom 

presenteras även årlig och ackumulerad avkastning samt utvärderingsmått för Affärsvärldens 

generalindex (AFGX) som fungerar som jämförelseindex. 

5.3.1 Årlig avkastning 

I tabellen nedan presenteras den årliga avkastningen för de tre portföljerna baserade på P/E-

talsrelativvärdering samt för marknadsindex (AFGX). Avkastningen är beräknad på 

respektive portföljs utveckling på årsbasis under de tio år studien innefattar. 
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P/E-tal 

År Höga P/E Låga P/E Negativa P/E Index (AFGX) 

2001 -21,22% -0,52% -40,84% -16,67% 

2002 -40,33% -18,35% -51,28% -37,26% 

2003 39,61% 42,50% 49,68% 29,73% 

2004 40,41% 31,52% 13,61% 17,45% 

2005 81,39% 47,53% 84,27% 32,64% 

2006 6,08% 33,21% 16,67% 24,50% 

2007 -0,39% 10,56% -10,62% -6,82% 

2008 -43,10% -48,61% -40,43% -42,06% 

2009 77,81% 166,50% 70,16% 46,41% 

2010 6,00% 11,13% 5,95% 23,15% 

Medelvärde 6,60% 17,54% 0,11% 2,50% 
Figur 5.9 Årlig avkastning, P/E 

Av tabellen framgår det att både portföljen bestående av företagen med de högsta värden på 

P/E-talet och portföljen med de lägsta värdena har genererat en högre genomsnittlig 

avkastning per år än vad jämförelseindex (AFGX) presterat. Portföljen bestående av företag 

med negativa P/E-tal hade däremot enbart genererat en genomsnittlig avkastning på 0,11 % 

per år, vilket är lägst av alla portföljer i studien och också lägre än jämförelseindex (AFGX) 

som avkastade i genomsnitt 2,50 % per år. Portföljen bestående av företagen med lägst P/E-tal 

har däremot genererat högst genomsnittlig avkastning i studien med hela 17,54 % per år. 

Portföljen bestående av företagen med de lägsta värdena på P/E-talet är den portfölj som 

noterats för den högsta avkastningen under ett enskilt år, då den under 2009 stack ut med en 

uppgång på 166,50 % på årsbasis. För portföljen bestående av företagen med de högsta P/E-

talen noterades den högsta avkastningen under 2005 då portföljen steg med 81,39 % på 

årsbasis. Även portföljen bestående utav företag med negativa P/E-tal stack ut under 2005 då 

portföljens värde steg med 84,27 % på årsbasis. Den lägsta avkastningen under ett enskilt år 

hittas hos portföljen bestående av företagen med negativa P/E-tal, som under 2002 genererade 

en negativ avkastning om 51,28 % på årsbasis. 

Den portfölj som presterat flest antal år under studieperioden med positiv avkastning är den 

bestående av företagen med de lägsta P/E-talen. Under studieperioden 2001 till och med 2010 

har den gett en positiv avkastning under sju av de tio åren. Detta kan jämföras med de andra 

två portföljerna som gett positiv avkastning under sex av de tio åren, något som även 

jämförelseindex (AFGX) presterat. 
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5.3.2 Ackumulerad avkastning 

I diagrammet nedan presenteras de tre portföljernas ackumulerade avkastningar från studiens 

start 2001-01-01 till studiens slut 2010-12-31. Även den ackumulerade avkastningen för 

marknadsindex (AFGX) under samma tidsperiod finns med i diagrammet som 

jämförelseindex. Graferna i diagrammet visar hur värdet på en investering om en miljon 

kronor i respektive portfölj samt jämförelseindex (AFGX) förändrats under studieperioden. 

 
Figur 5.10 Ackumulerad avkastning, P/E 

Den portfölj av de tre som utvecklats bäst under studieperioden är den baserad på företagen 

med de lägsta P/E-talen. En investerad miljon i den portföljen den förste januari 2001 hade till 

utgången av 2010 växt till 5 034 414,64 kronor, en uppgång om 403,44 %. För portföljen 

baserad på företagen med högst P/E-tal hade en investerad miljon växt till 1 894 241,18 

kronor, motsvarande en uppgång på 89,42 %. Portföljen baserad på företagen med negativa 

P/E-tal hade under samma period enbart registrerat en uppgång på 1,16 %, där en investerad 

miljon alltså blivit till 1 011 550,01 kronor. En investerad miljon i jämförelseindex (AFGX) 

under studieperioden hade växt till 1 280 606,34 kronor, en uppgång med 28,06 %. Således 

hade både portföljen baserad på låga P/E-tal och den baserad på höga P/E-tal presterat bättre 

än jämförelseindex (AFGX) under studieperioden, med låga P/E-portföljen som den klarast 

lysande stjärnan. 

Från diagrammet kan också utläsas att portföljen baserad på företag med lägst P/E-tal 

presterat bäst redan från start och inte utvecklades lika negativt som de två andra portföljerna 
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samt AFGX i början av perioden, under slutet av it-bubblan. Efter it-bubblan utvecklades 

portföljen starkare än de andra två portföljerna och jämförelseindex (AFGX) fram till 

finanskrisen och 2008 där den utvecklades något svagare. Portföljen presterade sedan starkare 

än de andra två portföljerna och jämförelseindex (AFGX) under 2009 efter finanskrisens slut.  

Portföljen bestående av företagen med de högsta P/E-talen utvecklades väldigt likt 

jämförelseindex (AFGX) fram till slutet av 2004 varefter portföljen utvecklades starkare än 

index. Portföljen bestående utav företag med negativa P/E-tal uppvisar under nästan hela 

studieperioden en sämre utveckling än de två andra portföljerna och jämförelseindex (AFGX). 

5.3.3 Utvärderingsmått 

I nedanstående tabell presenteras de mått och nyckeltal som använts för att utvärdera 

portföljernas prestation under studieperioden samt för att jämföra dem mot varandra. För alla 

beräknade nyckeltal gäller att ett högre värde är bättre än ett lägre. 

Utvärderingsmått 

Höga P/E 

Portfölj 

Låga P/E 

Portfölj 

Negativa P/E 

Portfölj AFGX 

  Månadsbasis Månadsbasis Månadsbasis Månadsbasis 

Aritmetisk avkastning 0,788% 1,603% 0,585% 0,403% 

Geometrisk avkastning 0,534% 1,356% 0,010% 0,206% 

Beta 0,867 0,833 1,137 1 

Standardavvikelse 7,120% 7,266% 10,992% 6,214% 

Riskfri ränta 0,21% 0,21% 0,21% 0,21% 

Nyckeltal         

Sharpekvot 0,045 0,158 -0,018 -0,001 

Jensens Alfa 0,327% 1,149% -0,196% - 

Treynor Index 0,004 0,014 -0,002 0,000 

M
2 0,493% 1,190% 0,097% - 

T
2 0,583% 1,585% 0,034% - 

Informationskvot 0,069 0,221 -0,023  
Figur 5.11 Utvärderingsmått, P/E 

Här sticker portföljen bestående av företag med låga P/E-tal ut från de andra två då den 

uppvisade högst värden för samtliga nyckeltal. Även portföljen bestående av företag med 

negativa P/E-tal sticker ut, dock i negativ bemärkelse då portföljen uppvisade negativa värden 

för samtliga nyckeltal förutom M- och T-kvadrat. Portföljen bestående av företag med höga 

P/E-tal uppvisade positiva värden för samtliga nyckeltal, dock ej på samma nivå som 

portföljen baserad på låga P/E-tal. Negativa P/E-portföljen hade ett betavärde över ett medan 

både låga och höga P/E-portföljerna hade lägre betavärden än jämförelseindex (AFGX). Höga 
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och låga P/E-portföljerna hade snarlika standardavvikelser på en nivå något över AFGX, 

medan negativa P/E-portföljen hade en högre standardavvikelse på 10,992 %. 

5.4 P/S 
I nedanstående avsnitt kommer utfallet av de två portföljerna av småbolagsaktier som 

konstruerats baserat på relativvärdering av P/S-talet att presenteras. Precis som för övriga 

portföljer baserade på de andra nyckeltalen presenteras varje portföljs årliga avkastning, dess 

ackumulerade avkastning under studieperioden samt dess utvärderingsmått. Detta 

kompletteras med en presentation av årlig och ackumulerad avkastning samt utvärderingsmått 

för Affärsvärldens generalindex (AFGX) som fungerar som jämförelseindex. 

5.4.1 Årlig avkastning 

Tabellen nedan presenterar de årliga avkastningarna för de två portföljerna som baserats på 

relativvärdering av P/S-talet samt för Affärsvärldens generalindex (AFGX). Avkastningen är 

beräknad på respektive portföljs utveckling på årsbasis under de tio år studien innefattar och 

visar alltså utvecklingen från år till år. 

P/S-tal 

År Höga P/S Låga P/S Index (AFGX) 

2001 -36,95% -19,67% -16,67% 

2002 -61,38% -36,22% -37,26% 

2003 39,03% 78,76% 29,73% 

2004 2,18% 52,97% 17,45% 

2005 81,12% 34,09% 32,64% 

2006 43,47% 27,74% 24,50% 

2007 -8,32% -3,50% -6,82% 

2008 -31,00% -59,30% -42,06% 

2009 91,30% 87,97% 46,41% 

2010 6,00% 24,43% 23,15% 

Medelvärde 1,43% 8,23% 2,50% 
Figur 5.12 Årlig avkastning, P/S 

Av tabellen framgår det att portföljen bestående av företagen med de lägsta värden på P/S-

talen genererade en högre genomsnittlig avkastning än jämförelseindex (AFGX). Den 

genererade 8,23 % per år vilket kan jämföras med AFGX som uppvisade en genomsnittlig 

avkastning på 2,50 % per år. Portföljen bestående av företagen med högst P/S-tal hade 

däremot genererat en lägre genomsnittlig årlig avkastning än jämförelseindex (AFGX) med 

ett värde på 1,43 %. 
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Portföljen bestående av företagen med de högsta värdena på P/S-talen är den portfölj som 

uppvisat högst avkastning under ett enskilt år. Detta då portföljen under 2009 presterade en 

uppgång på 91,30 % på årsbasis. Portföljen bestående av företagen med de lägsta P/S-talen 

låg dock inte långt efter då även den hade sin högsta avkastning under 2009 då portföljen steg 

med 87,97 % på årsbasis. Vidare var den lägsta avkastningen under ett enskilt år hos 

portföljen bestående av företagen med högst P/S-tal som under 2002 genererade en negativ 

avkastning om 61,38 % på årsbasis. 

Gällande antalet år med positiv avkastning under studieperioden hade båda portföljerna 

genererat positiv avkastning under sex av studieperiodens tio år. Detta är detsamma som 

jämförelseindex (AFGX) som också presterat en positiv avkastning under sex av de tio åren. 

5.4.2 Ackumulerad avkastning 

Diagrammet nedan presenterar de två portföljernas ackumulerade avkastningar från studiens 

start 2001-01-01 till studiens slut 2010-12-31. Liksom tidigare presenteras även den 

ackumulerade avkastningen för jämförelseindex (AFGX) under samma tidsperiod. Graferna i 

diagrammet visar hur värdet på en investering om en miljon kronor i respektive portfölj samt 

jämförelseindex (AFGX) utvecklats under studieperioden. 

 
Figur 5.13 Ackumulerad avkastning, P/S 

Den av de två portföljerna som utvecklats bäst under studieperioden är portföljen baserad på 

företagen med de lägsta P/S-talen. En investerad miljon i den portföljen den förste januari 
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2001 hade till utgången av 2010 växt till 2 204 448,79 kronor, vilket motsvarar en uppgång 

om 120,44 %. För portföljen baserad på företagen med högst P/S-tal hade en investerad 

miljon växt till 1 152 983,97 kronor, motsvarande en uppgång på 15,30 %. En investerad 

miljon i jämförelseindex (AFGX) under studieperioden hade växt till 1 280 606,34 kronor, en 

uppgång med 28,06 %. Således hade endast portföljen baserad på låga P/S-tal presterat bättre 

än jämförelseindex (AFGX) under studieperioden. 

I diagrammet kan också utläsas att portföljen baserad på företag med lägst P/S-tal utvecklades 

jämnt med jämförelseindex (AFGX) fram till mitten på 2003. Därefter presterade portföljen 

starkare än både jämförelseindex (AFGX) och portföljen med höga P/S-tal fram till 

finanskrisen slår till. Under finanskrisen från 2007 till 2008 utvecklades dock portföljen 

svagare än både jämförelseindex (AFGX) och portföljen med höga P/S-tal.  

Portföljen bestående av företagen med de högsta P/S-talen utvecklas från start klart sämre än 

jämförelseindex (AFGX) ända fram till 2005 varefter portföljen utvecklas något starkare än 

index fram till finanskrisen. Efter finanskrisen hade portföljen utvecklats snarlikt 

jämförelseindex (AFGX) fram till slutet av studieperioden. 

5.4.3 Utvärderingsmått 

I tabellen nedan presenteras de mått och nyckeltal som beräknats för de två portföljerna. 

Dessa används för att utvärdera portföljernas prestation under studieperioden samt jämföra 

dem mot varandra. För alla beräknade nyckeltal gäller att ett högre värde är bättre än ett lägre. 

Utvärderingsmått Höga P/S Portfölj Låga P/S Portfölj AFGX 

  Månadsbasis Månadsbasis Månadsbasis 

Aritmetisk avkastning 0,634% 0,999% 0,403% 

Geometrisk avkastning 0,119% 0,661% 0,206% 

Beta 1,168 0,953 1 

Standardavvikelse 10,221% 8,370% 6,214% 

Riskfri ränta 0,21% 0,21% 0,21% 

Nyckeltal       

Sharpekvot -0,009 0,055 -0,001 

Jensens Alfa -0,087% 0,454% - 

Treynor Index -0,001 0,005 0,000 

M2 0,155% 0,554% - 

T2 0,132% 0,683% - 

Informationskvot -0,012  0,077  - 
Figur 5.14 Utvärderingsmått, P/S 

Av tabellen framgår att portföljen baserat på företag med lägst P/S-tal hade positiva värden 

för samtliga nyckeltal. Detta samtidigt som portföljen hade ett något lägre betavärde, men en 
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högre standardavvikelse än jämförelseindex (AFGX). Portföljen baserat på företagen med 

högst P/S-tal uppvisade dock negativa värden för samtliga nyckeltal förutom M- och T-

kvadrat samt ett betavärde och en standardavvikelse som var högre än jämförelseindex 

(AFGX). 
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6 Analys 
 

detta avsnitt analyseras studiens empiriska resultat och den teoretiska referensramen 

utifrån de frågeställningar och det syfte som presenterats. En fördjupad analys av 

portföljernas prestation och deras respektive sammansättning återfinnes i appendix för 

den läsare som önskar. 

6.1 Jämförelse av portföljer 

6.1.1 Småbolagseffekten 

Studieperiod 2001-2010 

I nedanstående tabell presenteras ett antal nyckeltal för småbolagsportföljen samt 

storbolagsportföljen som använts vid utvärdering av respektive portfölj. Dessa nyckeltal är 

Sharpekvoten, Jensens alfa, Treynor index, M-kvadrat, T-kvadrat samt Informationskvoten. 

Vidare presenteras även Sharpekvoten samt Treynor index för marknadsindex (AFGX). I 

tabellen visas även respektive portföljs betavärde samt standardavvikelse. Alla nyckeltal är på 

månadsbasis. 

Nyckeltal Småbolagsportfölj Storbolagsportfölj AFGX 

Jensens alfa 0,195% 0,264% - 

Sharpekvot 0,020 0,042 -0,001 

Treynor index 0,002 0,003 0 

M-kvadrat 0,334% 0,470% - 

T-kvadrat 0,422% 0,478% - 

Informationskvot 0,025 0,167 - 

Beta 0,901 0,972 1 

Standardavvikelse 9,626% 6,242% 6,214% 

Figur 6.1 Nyckeltal, småbolagseffekten 2001-2010 

Börjar man studera respektive portföljs Sharpekvot så kan man se att både 

storbolagsportföljen samt småbolagsportföljen lyckats generera positiva värden och har 

därmed lyckats slå marknadsindex (AFGX). Storbolagsportföljens värde på 0,042 tyder på att 

portföljen hade högre riskjusterad avkastning än både småbolagsportföljen och 

marknadsportföljen under studieperioden.  Småbolagsportföljen hade något lägre Sharpekvot 

på 0,020. Marknadsportföljen uppvisar istället ett negativt värde på Sharpekvoten på -0,001. 

Vidare hade storbolagsportföljen ett högre värde på M-kvadrat än småbolagsportföljen med 

ett utfall på 0,470 % respektive 0,334 %. Till skillnad från Sharpekvoten så innebär M-

kvadrat att båda portföljers risk justeras så att de har samma risk som marknadsportföljen.  Att 

I 
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båda portföljer hade ett positivt värde på M-kvadrat tyder på att portföljerna har en möjlighet 

att åstadkomma hög avkastning vid olika risknivåer. 

Går man över till informationskvoten så hade storbolagsportföljen även här ett större utfall än 

småbolagsportföljen med ett värde på 0,167 gentemot småbolagsportföljens värde på 0,025. 

En positiv informationskvot beror på att portföljen har överavkastat gentemot marknadsindex. 

Anledningen till att storbolagsportföljen hade en högre informationskvot än 

småbolagsportföljen är just för att den har ett lägre tracking error med ett värde på 0,016. 

Småbolagsportföljen hade istället ett tracking error på 0,079. Då portföljernas månatliga 

geometriska avkastning inte skiljer sig särskilt mycket åt, där storbolagsportföljen hade värdet 

0,471 % och småbolagsportföljen ett värde på 0,401 %, så kan detta inte ha påverkat utfallet 

på informationskvoten särskilt mycket.  

Om man istället tittar på de nyckeltal som använder betavärde som riskmått så visar även de 

att storbolagsportföljen presterat bättre än småbolagsportföljen. Storbolagsportföljen hade ett 

alfavärde på 0,264 % medan småbolagsportföljen hade ett alfavärde på 0,195 %. Vidare var 

det ingen större skillnad mellan respektive portföljs Treynor index där storbolagsportföljen 

hade ett utfall på 0,003 och småbolagsportföljen ett utfall på 0,002. Då båda dessa värden är 

lägre än portföljernas värden på Sharpekvoten så innebär detta att portföljerna inte presterat 

lika bra när man endast tar hänsyn till dess systematiska risk. De beräknade betavärdena i 

ovanstående tabell, framför allt småbolagsportföljens, tyder på att betavärdet ej har fångat upp 

respektive portföljs totala volatilitet. Detta då betavärdena är lägre än marknadsindex (AFGX) 

värde på ett (1) samtidigt som portföljernas volatilitet är högre än AFGX. Därmed läggs 

mindre vikt på just de nyckeltal som bygger på portföljernas betavärden. 

Av nyckeltalen framgår att ingen småbolagseffekt har kunnat påvisas under denna 

studieperiod. Detta då storbolagsportföljen haft ett högre utfall på samtliga nyckeltal och har 

därmed presterat bättre. Resultaten tyder istället på att en mer lämplig investeringsstrategi 

hade varit att inneha en portfölj som är överviktad mot storbolag under denna studieperiod. 

Studieperiod 2003-2007  

Tabellen här nedanför presenterar de nyckeltal som använts vid utvärdering av 

småbolagsportföljen samt småbolagsindex (OMXSSCPI) under studieperioden 2003-2007. 

Tabellen presenterar även Sharpekvoten samt Treynor index för jämförelseindex (AFGX). 

Respektive portföljs betavärde samt standardavvikelse tas även upp i tabellen. 
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Nyckeltal Småbolagsportfölj OMXSSCPI AFGX 

Jensens alfa 3,102% 2,579% - 

Sharpekvot 0,421 0,602 0,505 

Treynor index 0,112 0,262 0,019 

M-kvadrat 1,816% 2,505% - 

T-kvadrat 11,372% 26,388% - 

Informationskvot 0,199 0,150  - 

Beta 0,336 0,106 1 

Standardavvikelse 8,895% 4,621% 3,807% 
Figur 6.2 Nyckeltal, småbolagseffekten 2003-2007 

Tabellen visar att småbolagsportföljen hade ett högre värde på Sharpekvoten under denna 

kortare tidsperiod, gentemot tidigare resultat under studieperioden 2001-2010, med ett värde 

på 0,421. Även småbolagsindex (OMXSSCPI) hade ett högt utfall på 0,602 och lyckas 

därmed generera ett högre utfall än marknadsindex (AFGX) vars värde på Sharpekvoten var 

0,505. Anledningen till att småbolagsportföljen hade något lägre Sharpekvot än 

marknadsindex (AFGX) under denna studieperiod är för att den hade högre standardavvikelse 

under studieperioden. Av empirin framgår att småbolagsportföljen hade högst genomsnittlig 

avkastning under denna studieperiod, men trots detta hade portföljen lägst Sharpekvot. Detta 

beror just på att dess standardavvikelse var mer än dubbelt så hög som standardavvikelsen för 

jämförelseindex (AFGX), vilket framgår i tabellen. 

Vidare har både småbolagsportföljen och småbolagsindex (OMXSSCPI) positiva värden på 

M-kvadrat där småbolagsindexet har ett något högre utfall på 2,505 %. När man studerade 

småbolagsportföljen under hela perioden (2001-2010) så blev dess utfall på M-kvadrat 

0,334 %. Under denna kortare tidsperiod, som främst fångar upp högkonjunkturen, har 

småbolagsportföljen istället ett utfall på 1,816 %. 

Går man över till informationskvoten så har både småbolagsportföljen och småbolagsindex 

(OMXSSCPI) positiva utfall med värden på 0,199 respektive 0,150. Att småbolagsportföljen 

har ett högre värde beror främst på att portföljen genererat en högre avkastning än 

småbolagsindex (OMXSSCPI) under denna studieperiod. Dess informationskvot är inte högre 

för att portföljen hade lägre aktiv risk. Detta då dess tracking error låg på 0,092 jämfört med 

småbolagsindex (OMXSSCPI) värde på 0,057. Dessa utfall på informationskvoten visar dock 

på att bägge portföljer genererat en överavkastning gentemot marknadsindex (AFGX). 

Under denna kortare studieperiod uppvisar både småbolagsportföljen samt småbolagsindex 

(OMXSSCPI) anmärkningsvärt låga betavärden på 0,336 respektive 0,106. Ett så lågt 
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betavärde som 0,106 skulle innebära att en investering i småbolagsindex (OMXSSCPI) är 

nästintill riskfri vilket en aktieinvestering aldrig kan vara. Detta gör att mindre vikt läggs på 

de nyckeltal som använder betavärde som riskmått vid analys av dessa två portföljer. 

Om man nu ska titta på de nyckeltal med betavärde som riskmått så visar även dessa positiva 

utfall för småbolagsportföljen samt småbolagsindex (OMXSSCPI). Exempelvis hade både 

småbolagsportföljen samt småbolagsindex (OMXSSCPI) ett högre utfall på Treynor index än 

marknadsindex (AFGX) med värden på 0,112 samt 0,262 gentemot marknadsindex (AFGX) 

värde på 0,019. Dock beror deras högre utfall främst på att bägge portföljer hade väldigt låga 

betavärden. Tittar man istället på respektive portföljs alfavärde så har småbolagsportföljen ett 

värde på 3,102 % vilket är högre än tidigare utfall på 0,195 % som portföljen hade under den 

längre studieperioden (2001-2010).  

Under denna kortare studieperiod har småbolagsportföljen uppvisat högre värden på samtliga 

nyckeltal än vad den genererat under den längre tidsperioden (2001-2010). Både 

småbolagsportföljen och småbolagsindex (OMXSSCPI) uppvisar positiva värden på 

informationskvoten. Detta tyder på att bägge portföljer lyckats uppnå en överavkastning 

gentemot marknadsindex (AFGX), där stora bolag har en större andel på grund av 

förmögenhetsviktningen av indexet. Resultaten indikerar att en småbolagseffekt existerat 

under denna kortare studieperiod som främst fångar upp högkonjunkturen. Detta stämmer 

överens med det som Moon och Burnie (2002) presenterade i sin studie, det vill säga att 

småbolagseffekten endast existerar vid börsuppgångar. Deras förklaring till varför det går 

bättre för småbolag under börsuppgångar kan stämma, att det beror på att mindre bolag är i en 

tillväxtfas och är därför mer beroende av att marknaden som sådan är på uppgång. Vidare 

menar de att småbolag tenderar att vara mer känsliga vid nedgångar på marknaden vilket då 

kan utgöra en förklaring till varför en småbolagseffekt inte kunnat påvisas under hela 

studieperioden.  

6.1.2 Sharpekvot 

Tabellen nedan visar en sammanställning av de beräknade Sharpekvoterna för samtliga 

portföljer som bygger på relativvärdering. Vidare presenterar tabellen respektive portföljs 

standardavvikelse då denna används som riskmått vid beräkning av Sharpekvoten. Sista raden 

i tabellen uppvisar Sharpekvoten för jämförelseindex (AFGX) samt dess standardavvikelse. 
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Portföljer Sharpekvot Standardavvikelse 

Höga P/BV 0,017  9,044% 

Låga P/BV  0,059  8,336% 

Höga P/E 0,045 7,120% 

Låga P/E  0,158 7,266% 

Negativa P/E  -0,018 10,992% 

Höga P/S -0,009 10,221% 

Låga P/S 0,055 8,370% 

AFGX -0,001 6,214% 
Figur 6.3 Sharpekvot 

Den portfölj som presterat bäst är helt klart portföljen bestående av företagen med de lägsta 

värdena på P/E-talet då dess Sharpekvot är 0,158. Att portföljen genererat högst Sharpekvot är 

inte så förvånansvärt med tanke på att portföljen lyckats generera en avkastning på 503,21 % 

under studieperioden. Utöver detta visar tabellen ytterligare fyra portföljer som lyckats slå 

marknadsportföljen och genererat ett positivt värde på Sharpekvoten.  Näst högst värde har 

portföljen bestående av företagen med de lägsta P/BV-talen med en Sharpekvot på 0,059. 

Strax efter hamnar portföljen bestående av företagen med de lägsta värdena på P/S-talet med 

en Sharpekvot på 0,055. Slutligen var det portföljen bestående av företagen med de högsta 

värden på P/E-talet som hade ett positivt värde på 0,045 på Sharpekvoten samt portföljen med 

högst P/BV-tal som hade ett värde på Sharpekvoten på 0,017. Alla dessa portföljer har lyckats 

slå marknaden under denna studieperiod eftersom alla deras Sharpekvot är högre än 

marknadsindex (AFGX) som i sin tur hade en negativ Sharpekvot på -0,001. 

Den portfölj som hade högst standardavvikelse på 10,992 %, dvs. portföljen bestående av 

företagen med negativa värden på P/E-talet, är också den portfölj som uppvisade lägst 

Sharpekvot med ett värde på -0,018. Tillsammans med portföljen som består av företagen 

med de högsta P/S-talen, vars Sharpekvot är -0,009, är dessa de enda portföljerna som inte 

lyckas slå marknadsindex (AFGX). Ett negativt värde på Sharpekvoten innebär att portföljen 

hade en lägre avkastning än den riskfria räntan, vilket ges av ekvationens utformning. Detta 

kan antigen bero på att portföljen inte är tillräckligt diversifierad eller att marknaden som 

helhet presterat dåligt. Något som talar för att marknaden som helhet presterat dåligt är den 

negativa Sharpekvoten som marknadsindex (AFGX) uppvisar under studieperioden. 

6.1.3 M-kvadrat (M
2
) 

Nedan sammanställs de beräknade värdena på M-kvadrat och standardavvikelse för samtliga 

portföljer som baseras på relativvärdering. I tabellen visas även standardavvikelse för 

jämförelseindex (AFGX). 
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Portföljer M-kvadrat Standardavvikelse 

Höga P/BV 0,317% 9,044% 

Låga P/BV  0,577% 8,336% 

Höga P/E 0,493% 7,120% 

Låga P/E  1,190% 7,266% 

Negativa P/E  0,097% 10,992% 

Höga P/S 0,155% 10,221% 

Låga P/S 0,554% 8,370% 

AFGX - 6,214% 
Figur 6.4 M-kvadrat 

Vid beräkning av M-kvadrat för respektive portfölj har dess risk justerats så att den låg på 

samma risknivå som marknadsindex (AFGX). I detta fall hade samtliga portföljer ett positivt 

värde till skillnad från utfallet på Sharpekvoten. 

De två portföljer baserade på P/BV-tals relativvärdering hade båda positiva värden på M-

kvadrat. Portföljen bestående av företagen med högst P/BV-tal hade ett värde på 0,317 %. 

Portföljen som består av företagen med lägst P/BV-tal hade istället ett värde på M-kvadrat på 

0,577 %. 

Vidare hade samtliga portföljer av småbolagsaktier som baserats på relativvärdering av P/E-

talet ett positivt värde på M-kvadrat. Portföljen bestående av företagen med lägst P/E-tal hade 

det högsta utfallet på M-kvadrat av samtliga portföljer med ett värde på 1,190 %. För 

portföljen som består av de företagen med högst P/E-tal var M-kvadrat något lägre med ett 

värde på 0,493 %. Portföljen som består av företag med negativa värden på P/E-talet hade 

istället ett M-kvadrat-värde på 0,097 %. Med tanke på att denna portfölj var en av de 

portföljer som hade ett negativt utfall på Sharpekvoten så är det intressant att se att portföljen 

presterade bättre när den låg på samma risknivå som marknadsindex (AFGX), det vill säga 

vid en annan risknivå än den som används vid beräkning av Sharpekvoten. 

Går man över till de portföljer av småbolagsaktier som baseras på P/S-talet så hade även dessa 

portföljer positiva utfall på M-kvadrat. Portföljen bestående av företagen med de lägsta 

värdena på P/S-talet genererade ett värde på 0,554 % för M-kvadrat. Portföljen som baserats 

på företagen med högst P/S-tal hade istället ett värde på 0,155 %. Även denna portfölj hade 

ett negativt utfall på Sharpekvoten men presterade bättre än marknadsindex (AFGX) vid 

annan risknivå. 
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6.1.4 Informationskvot 

Nedanstående tabell presenterar informationskvoten för samtliga portföljer som bygger på de 

nyckeltal som tagits fram vid relativvärdering. I tabellen visas även respektive portföljs 

tracking error, det vill säga standardavvikelsen på differensen mellan en portföljs avkastning 

och marknadens (AFGX) avkastning. 

Portföljer Informationskvot Tracking error 

Höga P/BV 0,027  5,970% 

Låga P/BV  0,091  5,452% 

Höga P/E 0,069  4,726% 

Låga P/E  0,221  5,200% 

Negativa P/E  -0,023  8,464% 

Höga P/S -0,012  7,270% 

Låga P/S 0,077  5,920% 

AFGX - 6,214% 
Figur 6.5 Informationskvot 

Tabellen visar att det endast var två portföljer som hade ett negativt värde på 

informationskvoten, portföljen bestående av företagen med negativa värden på P/E-talet vars 

informationskvot var -0,023 samt portföljen bestående av företagen med högst P/S-tal som 

hade ett värde på -0,012. Ett negativt värde på informationskvoten innebär att portföljerna inte 

lyckats uppnå någon överavkastning via så kallat aktivt risktagande. Portföljen med företagen 

med lägst P/E-tal hade i detta fall högst informationskvot med värdet 0,221 vilket innebär att 

denna portfölj lyckats generera högst extra avkastning i förhållande dess aktiva risk. 

Ytterligare fyra portföljer lyckades generera ett positivt utfall på informationskvoten. Bland 

dessa återfinns portföljen med företagen med lägst P/BV-tal vars informationskvot var 0,091 

samt portföljen bestående av företagen med de lägsta värdena på P/S-talet som hade ett värde 

på 0,077. En positiv informationskvot beror på att portföljen överavkastat gentemot 

marknadsindex. I detta fall hade samtliga portföljer med positiva värden på 

informationskvoten ett lägre tracking error än de portföljer som hade negativt värde på 

informationskvoten. 

Enligt Bodie, Kane och Marcus (2008) så kan ett lågt tracking error innebära att portföljen är 

bättre diversifierad. Om detta stämmer så finns det en chans att denna högre diversifiering kan 

ha något att göra med portföljernas överavkastning och därmed dess positiva utfall på 

informationskvoten. 
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6.1.5 Jensens alfa 

Nedanstående tabell visar alfavärden för samtliga portföljer som bygger på de nyckeltal som 

tagits fram för relativvärderingen. Tabellen visar även respektive portföljs betavärde då detta 

används som riskmått vid beräkning av Jensens alfa. Vidare presenteras även betavärdet för 

det jämförelseindex (AFGX) som används i studien. 

Portföljer Jensens alfa Betavärde 

Höga P/BV 0,160% 1,098 

Låga P/BV  0,495% 1,015 

Höga P/E 0,327% 0,867 

Låga P/E  1,149% 0,833 

Negativa P/E  -0,196% 1,137 

Höga P/S -0,087% 1,168 

Låga P/S 0,454% 0,953 

AFGX - 1 
Figur 6.6 Jensens alfa 

Till en början kan man notera att dessa betavärden är till synes mer rimliga än tidigare 

betavärden för småbolagsportföljen samt storbolagsportföljen. Det är totalt fyra portföljer som 

hade ett högre betavärde än marknadsindex (AFGX). Ett betavärde över 1 tyder på att 

portföljen svänger mer än marknadsindex (AFGX). Om man nu tittar på de portföljer som 

hade högst betavärde så ser man att två av portföljerna har ett negativt alfavärde. Portföljen 

bestående av företagen med negativa värden på P/E-talet hade lägst alfavärde på -0,196 %. 

Inte långt efter hamnar portföljen som består av företagen med högst P/S-tal vars alfavärde är 

-0,087 %. Faktumet att dessa portföljer rört sig procentuellt mer än marknadsportföljen har 

lett till negativa alfavärden vilket i sig innebär att bägge portföljer underpresterat marknaden. 

Portföljen bestående av företagen med de lägsta värdena på P/E-talet har det högsta alfavärdet 

på 1,149 %, och detta till lägst risk då portföljen även har det lägsta betavärdet på 0,833. 

Ytterligare fyra portföljer genererade en avkastning större än den förväntade avkastningen vid 

portföljens systematiska risknivå eftersom de hade ett alfavärde som överstiger 0.  Portföljen 

som består av företagen med lägst P/BV-tal har ett alfavärde på 0,495 %, strax efter den 

hamnar portföljen som består av företagen med lägst P/S-tal med ett alfavärde på 0,454 %. 

Därefter följer portföljen bestående av företagen med högst värden på P/E-talet som har ett 

positivt alfavärde på 0,327 %. Slutligen var det portföljen bestående av företag med högst 

P/BV-tal som hade ett värde på 0,160 %. 
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6.1.6 Treynor index 

Tabellen nedanför är en sammanställning av de portföljer som baserats på relativvärdering 

och deras utfall på Treynor index. Vidare visas även betavärde för samtliga portföljer. 

Slutligen visas även Treynor index för jämförelseindex (AFGX) och dess betavärde. 

Portföljer Treynor index Betavärde 

Höga P/BV 0,001 1,098 

Låga P/BV  0,005 1,015 

Höga P/E 0,004 0,867 

Låga P/E  0,014 0,833 

Negativa P/E  -0,002 1,137 

Höga P/S -0,001 1,168 

Låga P/S 0,005 0,953 

AFGX 0,000 1 
Figur 6.7 Treynor index 

Till en början kan man i tabellen utläsa att marknadsindex (AFGX) hade ett Treynor index på 

0 vilket tyder på att marknaden i sig presterat dåligt under studieperioden. Vidare har två 

portföljer genererat ett negativt värde på Treynor index. Återigen är det portföljen bestående 

av företagen med negativa P/E-tal som har lägst utfall med ett Treynor index på -0,002. Den 

andra portföljen med ett negativt Treynor index är den som består av företagen med de högsta 

P/S-talen som hade ett värde på -0,001. Att portföljerna fått ett negativt värde på Treynor 

index beror till stor del på att marknaden i sin helhet presterat dåligt under studieperioden. 

Vidare hade portföljen som består av företagen med de lägsta värdena på P/E-talet högst 

Treynor index med ett värde på 0,014. Detta är något lägre än portföljens Sharpekvot. Den 

slutsats man kan dra av detta är att portföljen presterat bättre om man ser till portföljens totala 

risk och inte bara dess systematiska risk. 

Vidare har ytterligare fyra portföljer lyckats generera ett positivt värde på Treynor index. 

Återigen var det portföljerna som består av företagen med de lägsta värdena på ett nyckeltal 

som använts vid relativvärderingen som presterat bäst och hade de högsta utfallen på Treynor 

index. Portföljen bestående av de företagen med de lägsta P/BV-talen hade ett värde på 

Treynor index på 0,005. Portföljen som innehåller företagen med de lägsta värdena på P/S-

talet hade samma utfall på 0,005. Vidare hade portföljen med högst värden på P/E-talet ett 

positivt Treynor index på 0,004. Slutligen hade även portföljen bestående av företag med 

högst P/BV-tal ett positivt värde på 0,001. 
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6.1.7 T-kvadrat (T
2
) 

I tabellen nedan kan man se utfallet av T-kvadrat för samtliga portföljer som baserats på 

relativvärdering, samt respektive portföljs betavärde. Vidare fångar tabellen även upp 

betavärdet för jämförelseindex (AFGX). 

Portföljer T-kvadrat Betavärde 

Höga P/BV 0,352% 1,098 

Låga P/BV  0,695% 1,015 

Höga P/E 0,583% 0,867 

Låga P/E  1,585% 0,833 

Negativa P/E  0,034% 1,137 

Höga P/S 0,132% 1,168 

Låga P/S 0,683% 0,953 

AFGX - 1 
Figur 6.8 T-kvadrat 

En sak som skiljer T-kvadrat från Treynor index är att man mäter respektive portföljs 

prestation först efter att dess risk justeras så att den har samma risk som det marknadsindex 

man jämför den med, i detta fall AFGX. 

I detta fall hade alla portföljer lyckats generera en positiv avkastning, till och med portföljen 

bestående av företagen med negativa P/E-tal vars värde på T-kvadrat var 0,034 %. Även 

portföljen som innehåller företagen med högst P/S-tal hade ett positivt värde på T-kvadrat på 

0,132 %. Detta tyder på att portföljerna kan slå marknadsportföljen (AFGX) då deras risk är 

justerad så att den ligger på samma nivå som marknadens. 

Återigen är det portföljen som består av företagen med lägst värden på P/E-talet som presterat 

bäst då dess värde på T-kvadrat är 1,585 %, och detta även till lägst risk då betavärdet låg på 

0,833. 

Sammanfattas utfallet av dessa nyckeltal visar denna studie på att den portfölj som presterat 

bäst enligt samtliga nyckeltal är portföljen bestående av företagen med lägst värden på P/E-

talet. Den hade högst utfall oavsett om man mätte dess riskjusterade avkastning med 

standardavvikelse som riskmått, exempelvis vid beräkning av Sharpekvoten eller M-kvadrat, 

eller om man endast utgick från dess systematiska risk (betavärde) som vid beräkning av 

Treynor index samt Jensens alfa. Vidare visar studien att de portföljer som presterar sämst 

under denna studieperiod är portföljen som består av företagen med negativa värden på P/E-

talet samt portföljen bestående av företagen med högst värden på P/S-talet då dessa hade 

negativa utfall på alla nyckeltal förutom M-kvadrat och T-kvadrat. 
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6.2 Jämförelse av investeringsstrategier 
För att utvärdera om någon av investeringsstrategierna baserade på relativvärdering av 

nyckeltal genererat en högre avkastning än småbolagseffekten som investeringsstrategi under 

studieperioden har tre nyckeltal valts ut och presenteras i nedanstående tabell. Portföljerna är 

rankade från högst till lägst riskjusterad avkastning baserat på nyckeltalen. Anledningarna till 

att dessa tre nyckeltal valts ut är två. Först avses studiens portföljer att studeras som en 

investerares totala investering och enligt Bodie, Kane och Marcus (2008) är då Sharpekvoten 

och M-kvadrat de bäst lämpade utvärderingsmåtten. Vidare har dessa nyckeltal valts ut är för 

att de inte använder betavärde som riskmått. Detta för att kunna jämföra portföljerna med 

varandra, inklusive småbolagsportföljen som, som tidigare nämnts har ett säreget betavärde.  

Rank Portföljer Sharpekvot M-kvadrat Informationskvot 

1 Låga P/E  0,158  1,190% 0,221  

2 Låga P/BV  0,059  0,577% 0,091  

3 Låga P/S 0,055  0,554% 0,077  

4 Höga P/E 0,045  0,493% 0,069  

5 Storbolagsportfölj 0,042  0,470% 0,167  

6 Småbolagsportfölj 0,020  0,334% 0,025  

7 Höga P/BV 0,017  0,317% 0,027  

8 Höga P/S -0,009  0,155% -0,012  

9 Negativa P/E  -0,018  0,097% -0,023  
Figur 6.9 Rank av investeringsstrategier 

Som synes av tabellen placerar sig de portföljerna som baserats på låga P/BV-, P/E- och P/S-

tal, det vill säga så kallade värdebolag, högst upp. Detta stödjer vad tidigare studier av bland 

annat Fama och French (1992) samt Lakonishok (1994) kommit fram till, nämligen att 

investeringar i värdebolag framför tillväxtbolag ger upphov till högre avkastningar över 

längre tidsperioder. Vidare placerar sig fyra av de sju relativvärderingsportföljerna högre än 

småbolagsportföljen och höga P/BV-portföljen ligger i nivå med småbolagsportföljen varför 

slutsatsen att relativvärdering av småbolagsaktier fungerar och genererar överavkastning, 

både absolut och riskjusterad, torde kunna dras. 

Tabellen visar även att två portföljer uppvisar negativa värden på Sharpekvoten samt 

informationskvoten. Som tidigare nämnts så beror detta till viss del på att marknaden som 

helhet har presterat dåligt sett till hela studieperioden. Att marknaden presterat dåligt beror 

främst på it-bubblan samt finanskrisen som båda innefattades av studieperioden. Dessa har 

bidragit till att volatiliteten på aktiemarknaden under studieperioden varit hög samt att den 

ackumulerade avkastningen blivit låg. Detta ligger i linje med det Shiller (1981) kom fram till 
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i sin studie, nämligen att volatiliteten på aktiemarknaden är större än vad en enkel 

fundamental värderingsmodell kan rättfärdiga.  

Enligt Famas (1970) teorier om EMH ska det inte vara möjligt för en investerare att genom att 

tillämpa en investeringsstrategi generera överavkastning gentemot aktiemarknaden i stort över 

längre tidsperioder. Enligt detta faktum ska investerare ej heller påverkas av sina känslor utan 

hela tiden fatta rationella investeringsbeslut. Då denna studie visat på att överavkastning 

faktiskt går att åstadkomma genom att följa en investeringsstrategi skulle detta tala mot dessa 

påståenden. Investerare på marknaden kan alltså inte alltid antas agera rationellt, utan inslag 

av irrationalitet torde förekomma för att möjliggöra dessa överavkastningar. Detta ligger i 

linje med vad Barberis (2003) och Nofsinger (2010) gör gällande. 

Ross, Westerfield och Jordan (2007) menar vidare att alla investeringar på en effektiv 

marknad har nettonuvärdet noll (0). Detta då sannolikheten att investera i en undervärderad 

aktie alltid 50/50 på en effektiv marknad, då över- och undervärdering enbart är 

slumpmässiga prissättningsfel (Damodaran 2002). Detta innebär att det ej vore möjligt att 

över tid generera överavkastning med hjälp av relativvärdering som investeringsstrategi då 

sannolikheterna torde ta ut varandra. Då resultaten av denna studie visat på att överavkastning 

faktiskt kan genereras med hjälp av vanliga investeringsstrategier torde detta innebära att det 

finns undervärderade aktier på marknaden som inte enbart är slumpmässiga. Alltså bör 

sannolikheterna ej vara exakt 50/50 och marknaden således ej vara fullständigt effektiv enligt 

EMH. 

Utifrån detta resonemang torde slutsatsen kunna dras att Nasdaq OMX Stockholm ej är 

halvstarkt, eller starkare, effektiv. Detta då det enligt definitionen på en halvstarkt effektiv 

marknad ej går att generera överavkastning med investeringsstrategier baserade på varken 

teknisk eller fundamental analys. Av studien framgår att relativvärdering, som är en form av 

fundamental analys, faktiskt har genererat överavkastning, både absolut och riskjusterad. 

Definitionen av en svagt effektiv marknad enligt EMH säger att det ej är möjligt att generera 

överavkastning med en investeringsstrategi baserad på teknisk analys, då all historisk data 

skall återspeglas i aktiepriset. Denna typ av investeringsstrategi har ej undersökts i denna 

studie, varför detta varken kan styrkas eller förkastas. 
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7 Slutsats & rekommendation 
 

etta kapitel ämnar besvara de frågeställningar som tidigare ställt, dvs. huruvida 

småbolagseffekten existerar på Nasdaq OMX Stockholm eller ej samt om man med 

hjälp av relativvärdering kan generera överavkastning på börsens smålistor. Därtill 

presenteras även författarnas förslag till vidare forskning på området. 

 Går det att påvisa en småbolagseffekt på Nasdaq OMX Stockholm och är den stabil 

över tiden? 

Sett över hela studieperioden har studien ej kunnat påvisa någon konstant småbolagseffekt. 

Under högkonjunkturen mellan åren 2003-2007 har dock studien påvisat att småbolagsaktier 

genererar en överavkastning både absolut och riskjusterad, vilket talar för att en 

småbolagseffekt existerar under högkonjunktur. 

 Kan man generera överavkastning hos småbolagsaktier med hjälp av relativvärdering 

som investeringsstrategi och grundläggande metod för urvalet av företag? 

 

Ja, studien har visat att en investerare med hjälp av relativvärdering kan generera 

överavkastning jämfört med både småbolagsportföljen och marknadsindex (AFGX). Så 

kallade värdebolag, det vill säga bolag med låga värden på P/BV-, P/E- och P/S-talen, har 

över studieperioden genererat klart högre absolut och riskjusterad avkastning än 

marknadsindex (AFGX) och småbolagsportföljen. De portföljer som ej genererat 

överavkastning jämfört med marknadsindex (AFGX) är portföljerna baserade på bolag med 

höga värden på P/S-talet samt negativa värden på P/E-talet. Båda dessa fångar upp så kallade 

tillväxtbolag, det vill säga bolag med höga (eller negativa) värden på P/BV-, P/E- och P/S-

talen. 

 Medför relativvärderingen att någon portfölj presterar bättre, det vill säga genererar 

en högre avkastning, än någon annan? 

Portföljen bestående av bolagen med låga värden på P/E-talet har genererat klart bäst 

avkastning i studien. Denna portfölj har högst värden på samtliga nyckeltal i 

portföljutvärderingen. Låga P/E-portföljen har också genererat en ackumulerad avkastning 

under studieperioden på 503,21 % vilket är klart högre än marknadsindex (AFGX) och 

småbolagsportföljen som genererat absoluta avkastningar på 28,06 % respektive 61,73 %. 

D 
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Den relativvärderingsportfölj som gått näst bäst är portföljen baserat på bolag med låga 

värden på P/BV-talet som genererat en absolut avkastning på 131,43 % under studieperioden. 

7.1 Förslag till framtida studier 
Denna studie har avgränsats till en tioårsperiod, men det vore intressant att undersöka detta 

fenomen under en längre tidsperiod och då fånga in fler konjunkturcykler. Vidare kan det 

även vara intressant att inkludera andra marknadsplatser på den svenska börsen, såsom First 

North och NGM, i en framtida studie. Studien går även att genomföra på andra marknader än 

den svenska. 

Vidare vore det även intressant att dela in småbolagsaktierna efter branschtillhörighet och 

undersöka om någon bransch genererar högre avkastning än någon annan. Det kan även vara 

intressant att undersöka om något nyckeltal vid relativvärdering av småbolagsaktier presterar 

bättre för en viss bransch. 

Beträffande relativvärdering och val av nyckeltal vore det även intressant att studera andra 

nyckeltal än de som denna studie har tagit upp. Exempelvis EV/EBITDA kan vara intressant 

att studera i ett småbolagssammanhang. Vidare skulle det kunna vara intressant att utvärdera 

relativvärdering av småbolagsaktier enbart i perioder av börsuppgång för att undersöka om 

relativvärderingen kan ge ytterligare avkastning. 

Till portföljutvärdering i framtida studier kan det även tänkas vara intressant att undersöka 

Fama och Frenchs så kallade tre-faktor-modell och hur utfallet blir med denna som grund. 
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Appendix 

etta appendix utgörs av en fördjupad analys av studiens portföljer och deras 

respektive utveckling under studieperioden. Fokus ligger på att ta reda på varför de 

olika portföljerna har presterat som de gjort från år till år. 

Småbolagseffekten 
Beträffande avkastning har både småbolagsportföljen och storbolagsportföljen presterat högre 

genomsnittliga avkastningar än jämförelseindex (AFGX) under studieperioden, 2001 – 2010. 

Småbolagsportföljen har under perioden avkastat i genomsnitt 4,93 % per år, 

storbolagsportföljen har avkastat 5,80 % per år medan index har avkastat 2,50 % per år. 

Småbolagsportföljen avkastade 61,48 % under 2003, vilket kan jämföras med jämförelseindex 

AFGX 29,73 % under samma år. Främsta anledningen till småbolagsportföljens starka 

utveckling var att aktien ”Nocom B” (nuvarande ”Intoi B”) steg med 437,0 %. Bolaget hade 

tidigare år expanderat kraftigt och redovisat negativa resultat, men under 2002 uppnåddes en 

vändning då fokus åter riktades på kärnverksamheten och företaget redovisade kraftigt 

förbättrade resultat under 2003. 

Även under 2005 avkastade småbolagsportföljen kraftigt mer än index med en uppgång på 

92,00 % jämfört med AFGX 32,64 %. Här var det främst två bolag som hjälpte portföljens 

avkastning, nämligen ”CTT Systems” och ”Sensys Traffic” med uppgångar under året på 

501,6 % respektive 276,0 %. Anledningen till ”CTT Systems” utveckling var att bolaget 

under 2005 avtalade med flygplanstillverkaren Boeing i en stororder. Också ”Sensys Traffic” 

hade ett framgångrikt år med flera stora ordrar, bland annat från Sverige men även 

internationellt.  

Under och efter finanskrisen hade portföljerna och jämförelseindex AFGX en snarlik 

utveckling, 2007 stack dock småbolagsportföljen ut något och uppvisade en svagt positiv 

avkastning till skillnad från både AFGX och storbolagen som både uppvisade en negativ 

avkastning. Här var det främst aktien ”Westergyllen B” (nuvarande ”Elos B”) med en 

uppgång på 95,6 % till följd av genomförda omstruktureringar under året som hjälpte 

småbolagsportföljen.  

I finanskrisens efterdyningar under 2010 sticker småbolagsportföljen ut igen, denna gång 

dock negativt då den uppvisar en avkastning om -19,07 % till skillnad mot jämförelseindex 

D 
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AFGX som istället steg med 23,15 % och storbolagsportföljen som steg med 31,14 %. Under 

2010 sjönk alla aktier utom tre i småbolagsportföljen och mest sjönk bolagen ”Digital Vision” 

med -65,9 %, ”Mobyson” med -58,3 % och ”Artimplant” med -58,0 %. Både i fallet ”Digital 

Vision” och ”Artimplant” var det en nyemission i kombination med förluster under året som 

tryckte ner kurserna. För ”Mobyson” tyngde en nedskrivning av goodwill resultatet kraftigt 

och lågkonjunkturen tvingade företaget att vidta sparåtgärder. 

En slutsats av detta är att små bolag drabbas hårdare i högre utsträckning under 

lågkonjunkturer och kan få likviditetsproblem med nyemissioner som en möjlig utväg. 

Studeras portföljernas ackumulerade avkastning framkommer att storbolagsportföljen och 

jämförelseindex AFGX har haft ett snartlikt rörelsemönster under perioden, 

storbolagsportföljen har dock uppvisat något högre avkastning. Att AFGX och 

storbolagsportföljen rör sig likartat har en del av sin förklaring i det faktum att 

storbolagsportföljen utgör en stor del av det börsvärdeviktade AFGX-indexet. 

Under lågkonjunkturen i början av 2000-talet och fram till 2003 uppvisade 

småbolagsportföljen en sämre ackumulerad avkastning än storbolagsportföljen med -47,8 % 

jämfört med -36,1 %, men i nivå med jämförelseindex AFGX:s utveckling på 51,7 %. I den 

efterföljande högkonjunkturen från 2003 till 2007 presterar dock småbolagsportföljen 

avsevärt bättre uppvisar en ackumulerad avkastning än både storbolagsportföljen och 

jämförelseindex AFGX. Småbolagsportföljen har som högsta ackumulerade avkastning hela 

249,9 % i slutet av april 2007. Detta kan jämföras med storbolagsportföljens topp på 96,9 % 

en månad senare och AFGX:s topp på 47,8 % samma månad. 

Under finanskrisen utvecklades småbolagsportföljen sämre än både storbolagsportföljen och 

jämförelseindex AFGX, speciellt under andra halvan av 2008 tappar småbolagsportföljen 

kraftigt ner till en ackumulerad avkastning om 40,9 % vid årsskiftet 2008 – 2009. 

Storbolagsportföljen har vid årsskiftet 2008 – 2009 emellertid en negativ ackumulerad 

avkastning liksom AFGX med -7,7 % respektive -29,0 %. Efter finanskrisens absoluta botten 

utvecklas både små- och storbolagsportföljerna liksom AFGX positivt under 2009. Under 

2010 däremot fortsätter AFGX och storbolagsportföljen den positiva trenden från 2009, 

medan småbolagsportföljen istället utvecklas klart negativt och avslutar studieperioden med 

en ackumulerad avkastning på 61,7 %. Detta innebär att storbolagsportföljen avslutar med den 

högsta ackumulerade avkastningen av de två då den slutar på 75,7 % under studieperioden. 



 

70 

 

Som jämförelse slutar jämförelseindex på 28,1 % vilket alltså är lägre än både små- och 

storbolagsportföljen. 

 

Om enbart högkonjunkturen mellan 2003 och 2007 lyfts ut och studeras blir utfallet ett annat. 

Här utvecklas småbolagsportföljen klart bättre än både jämförelseindex AFGX och 

storbolagsportföljen samt även småbolagsindex OMXSSCPI och visar positiv utveckling 

under hela 33 av 49 månader mellan perioden 2003-03-31 och 2007-04-30. 

Småbolagsportföljen uppnår en ackumulerad avkastning under denna kortare period på hela 

570,4 %. Som jämförelse uppgår småbolagsindexet OMXSSXPI:s ackumulerade avkastning 

under samma period till 324,7 %. Storbolagsportföljen utvecklas under denna period väldigt 

likartat jämförelseindex AFGX och de båda uppnår under perioden en ackumulerad 

avkastning på 200,7 % respektive 181,6 %. Kontentan av detta är att studiens 

småbolagsportfölj presterat bättre än såväl marknaden som helhet (AFGX) som ett rent 

småbolagsindex (OMXSSCPI). Detta innebär att den småbolagseffekt vid börsuppgångar som 

Moon och Burnie (2002) upptäckte i sin studie av den amerikanska marknaden också tycks 

gälla på Nasdaq OMX Stockholm. 
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P/BV-portföljen 
Både portföljen baserad på höga P/BV-tal och portföljen baserad på låga P/BV-tal har under 

studieperioden 2001 – 2010 presterat högre genomsnittlig avkastning än jämförelseindex 

AFGX. Höga P/BV har avkastat i genomsnitt 4,48 % per år och låga P/BV har avkastat 8,75 

% per år, medan AFGX har avkastat i genomsnitt 2,50 % per år. 

Portföljen baserad på höga P/BV-tal inledde studieperioden med två kraftiga nedgångar under 

2001 och 2002 som vida översteg jämförelseindex AFGX nedgång under samma år. 2001 

backade höga P/BV-portföljen -40,15 % och 2002 backade den 51,06 %, vilket kan jämföras 

med motsvarande siffror för AFGX på -16,67 % respektive -37,26 %. Under 2001 var det 

främst tre aktier som drog ner portföljen; ”Softronic” som backade -85,3 %, ”Prevas B” som 

gick ner -77,5 % samt ”Net Insight” som slutade på -76,3 %. För IT-bolagen ”Softronic” och 

”Net Insight” var det efterdyningarna av IT-bubblan som tillsammans med varsin nyemission 

tyngde kurserna. Även IT-konsulten ”Prevas B” fick känna av den spruckna IT-bubblan och 

se resultatet minska kraftigt jämfört med tidigare år. Under 2002 gick flertalet av innehaven i 

höga P/BV-portföljen ner mer än -50 %, men värst var; ”Artimplant” -89,8 %, ”Precise 

Biometrics” -86,5 %, ”HIQ” -79,4 %, ”Net Insight” -77,4 % samt ”Readsoft” -72,2 %. För de 

båda bioteknikföretagen ”Artimplant” och ”Precise Biometrics” tyngde nyemissioner 

tillsammans med VD-byte och neddragningar för ”Artimplant”. IT-bolagen ”HIQ”, ”Net 

Insight” och ”Readsoft” backade i IT-bubblans fotspår och till följd av neddragningar. 
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Under 2005 avkastade portföljen baserad på höga P/BV-tal 94,96 %, vilket kan jämföras med 

32,64 % för jämförelseindex AFGX och 40,47 % för portföljen baserad på låga P/BV-tal. Här 

var det främst uppgångar på tre aktier som hjälpte höga P/BV-portföljen, nämligen ”Sensys 

Traffic” 276,0 %, ”RaySearch Labs.” 264,2 % och ”Digital Vision” 197,2 %. ”Sensys 

Traffic” hade ett framgångsrikt år med flera stora ordrar, bland annat från Sverige men också 

internationellt.  Även medicinteknikföretaget ”RaySearch Labs.” hade ett framgångsrikt år 

med stark vinstutveckling och samarbeten med större bolag. För ”Digital Vision” var det en 

kraftig tillväxt till följd av förvärv och ökad orderingång som stärkte aktiekursen. 

För låga P/BV-portföljen var utvecklingen under finanskrisen, 2007 – 2008, sämre än för både 

höga P/BV-portföljen och jämförelseindex AFGX. Under 2007 backade portföljen med 

-10,81 % och för 2008 var siffran -48,51 %. 2007 var det främst två aktier i portföljen som 

stack ut negativt, nämligen ”Ortivus B” som gjorde en kraftig förlust till följd av 

nedskrivningar och omstruktureringar och sjönk med -72,6 % under året samt ”Rottneros” 

som tvingades skära ner verksamheten bland annat till följd av rekordhöga råvarupriser och då 

sjönk med -64,7 %. Under 2008 var det främst medieteknikföretaget ”Cision” som sjönk med 

hela -86,7 % på grund av minskade resultat och nedskrivningar av goodwill. 

Efter finanskrisen gick både låga och höga P/BV-portföljerna starkt under 2009 med 

utvecklingar på 150,19 % respektive 91,51 %, vilket kan jämföras med AFGX utveckling på 

46,41 % under samma år. För låga P/BV-portföljen var det ett riktigt rekordår och flera av 

portföljens 15 innehav visade uppgångar på över 100 %. Allra starkast gick ”New Wave 

Group”, ”Bilia A” och ”Lundin Mining” som alla steg över 300 % efter att kris-oron släppt 

taget om marknaden. Även höga P/BV-portföljen hade ett riktigt starkt år och främst var det 

medicinföretaget ”Diamyd Medical” som steg med 352,2 % under året till följd av positiva 

resultat i en studie av diabetesmedicin. 

Under 2010 utvecklades låga P/BV-portföljen med en uppgång på 7,58 % sämre än både 

AFGX och höga P/BV-portföljen som båda steg med ungefär 23 % vardera. Här var det 

främst två aktier som tyngde utvecklingen, nämligen ”Mobyson” som sjönk -58,3% efter ett 

år med nedskrivningar och en nyemission och ”Midelfart Sonesson B” (nuvarande ”Midsona 

B”) som gick ner -45,5% även de efter nedskrivningar av goodwill. 

Gällande portföljernas ackumulerade avkastning framgår det av diagrammet nedan att höga 

P/BV-portföljen har under större delen av studieperioden uppvisat en ackumulerad avkastning 

lägre än den för jämförelseindex AFGX. Först i februari månad 2008 är portföljen på samma 
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nivå som AFGX och slutar sedan studien något högre än index med en ackumulerad 

avkastning för studieperioden på 54,9 % jämfört med 28,1 % för AFGX. 

Låga P/BV-portföljen å andra sidan presterar i nivå med eller något under jämförelseindex 

fram till oktober 2003 då de ligger lika. Under den efterföljande högkonjunkturen utvecklas 

sedan låga P/BV-portföljen starkare än index och når en toppnotering på 110,2 % 2007-04-30, 

vilket kan jämföras med index ackumulerade avkastning på 45,9 % vid samma tidpunkt. 

Vidare framgår det att låga P/BV-portföljen under 2009 tar igen hela tappet från finanskrisen 

då portföljen uppvisar en ackumulerad avkastning om 115,2 % 2009-11-30. 

 

P/E-portföljen 
Portföljen baserad på låga P/E-tal är med 17,54 % den portfölj som uppvisar den högsta 

genomsnittliga avkastningen per år i studien. Som kontrast är negativa P/E-talsportföljen den 

portfölj som har den sämsta genomsnittliga avkastningen per år med endast 0,11 %. Höga 

P/E-portföljen har en genomsnittlig avkastning på 6,60 % per år under studieperioden och slår 

därmed jämförelseindex AFGX som har 2,50 % i genomsnittlig avkastning. 

I lågkonjunkturen 2001 och 2002 lyckades låga P/E-portföljen prestera klart bättre än AFGX 

och de två P/E-portföljerna med nedgångar på -0,52 % 2001 och -18,35 % 2002. Som 

jämförelse är motsvarande siffror för jämförelseindex AFGX -16,67 % respektive -37,26 %. 

2001 var ett jämnt år för låga P/E-portföljen där hälften av innehaven gick upp och hälften 

gick ner varför portföljens totala avkastning under året hamnade nära noll. 2002 liknade 2001 
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frånsett att det var något mer negativt bland innehaven och sämst var ”Elektronikgruppen B” 

som sjönk med 62,5 % under året till följd av den vikande telekommarknaden. 

Portföljen baserad på negativa P/E-tal utvecklades kraftigt negativt i lågkonjunkturen under 

studiens första två år. 2001 slutade på -40,84 % där nedgångar hos främst It-företaget ”Adera 

B” (nuvarande ”Addnode”) och ”Feelgood” tyngde portföljen med nedgångar på -87,0 % 

respektive -73,3 %. 2002 var ett riktigt dåligt år för portföljen där flera utav innehaven sjönk 

med mer än -50 % och allra sämst gick It-företagen ”Modul 1 Data” och ”Aspiro” med -

82,8 % respektive -82,0 %. Under 2003 går dock negativa P/E-portföljen bättre och 

utvecklades bättre än både de andra två P/E-talsportföljerna och index med en avkastning på 

49,68 %. Här var det flertalet av innehaven som visade upp avkastningar över 100 % under 

året och allra bäst gick ”Nocom B” (nuvarande ”Intoi”) med en uppgång på hela 437,0 %. 

Även 2005 var ett bra år för negativa P/E-portföljen då den åter visade upp högst avkastning 

med 84,27 % tack vare positiv utveckling på tolv av innehaven där ”CTT Systems” gick bäst 

med en uppgång på 501,6 %. 

Också portföljen baserad på höga P/E-tal avkastade bra under 2005 med en uppgång på 

81,39 %. Bland innehaven märktes här uppgångar på 264,2 % för ”RaySearch Labs.” och 

223,6 % för ”Axis” som båda visade stark vinstutveckling under året. Av portföljens 15 

innehav visade alla utom en aktie positiv utveckling under året vilket också bidrog till 

portföljens totala avkastning. 

Fram till finanskrisen slog till i slutet av 2007 hade låga P/E-portföljen konstant slagit 

jämförelseindex AFGX varje år med mellan 9 och 19 procentenheter per år. 2008 gick 

portföljen dock ner något mer än AFGX med -46,81 % jämfört med -42,06 %. Portföljen slog 

dock tillbaka efter finanskrisen och steg under 2009 med hela 166,50 %. Hela tio av 

portföljens innehav uppvisade avkastningar på över 100 % och bäst var ”Hexpol” som steg 

402,9 % följd av ”New Wave” som steg 340,0 %. 

Beträffande portföljernas ackumulerade avkastning framkommer av nedanstående diagram att 

rörelsemönstren för höga P/E-portföljen och negativa P/E-portföljen är ganska så lika 

varandra, frånsett att negativa P/E-portföljen har en något sämre utveckling, speciellt runt 

årsskiftet 2004 – 2005. Höga P/E-portföljen utvecklades även väldigt liknande 

jämförelseindex AFGX fram till 2004-09-30 då de båda hade en ackumulerad avkastning på -

 25,3 %. Efter detta utvecklas höga P/E-portföljen gradvis något bättre fram till finanskrisen 

och exempelvis 2007-06-30 har den ett övertag i ackumulerad avkastning med 104,1 % 
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jämfört med AFGX 44,3 %. Denna skillnad står sig studieperioden ut och höga P/E-portföljen 

avslutar med en ackumulerad avkastning på 89,4 % jämfört med AFGX 28,1 %. Negativa 

P/E-portföljen har, frånsett en period från 2009 till början av 2010, konstant haft en lägre 

ackumulerad avkastning än jämförelseindex AFGX. Här bidrog främst portföljens dåliga 

utveckling under de första två studieåren till detta faktum, då portföljen tappade mark mot 

index. Negativa P/E-portföljen avslutar även studieperioden med en ackumulerad avkastning 

på endast 1,2 %, vilket är klart under jämförelseindex. 

Portföljen baserad på låga P/E-tal håller emot bra under lågkonjunkturen fram till 2003 och 

utvecklas sedan starkt mot slutet av den efterföljande högkonjunkturen. 2005-05-31 uppvisar 

den en ackumulerad avkastning på 56,5 % för att ganska exakt två år senare, 2007-06-30, ha 

en ackumulerad avkastning på 292,2 %. Finanskrisen slår dock ganska hårt mot portföljen 

som sjunker ner till en ackumulerad avkastning på 70,0 % 2008-12-31. Efter finanskrisen 

återhämtar sig låga P/E-portföljen dock starkt och bara under 2009 har avkastningen stigit till 

353,0 %. Portföljen avslutar även studieperioden klart över index med en ackumulerad 

avkastning på hela 403,4 %. 

 

P/S-portföljen 
Portföljen baserad på låga P/S-tal uppvisar en genomsnittlig avkastning per år på 8,23 %, 

vilket är högre än jämförelseindex AFGX 2,50 %. Portföljen baserad på höga P/S-tal däremot 

uppvisar en genomsnittlig avkastning per år på endast 1,43 % vilket är lägre än AFGX. 
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Höga P/S-portföljen börjar studieperioden väldigt dåligt med nedgångar på -36,95 % och 

-61,38 % för 2001 respektive 2002. Under 2001 går flera av portföljens innehav ner med 

mellan -30 och -50 % och allra sämst går det för It-företagen ”Softronic B” och ”Prevas B” 

som backade med -85,3 % respektive -77,5% i spåren av It-bubblan. Under 2002 utvecklades 

hela tolv av portföljens innehav mer negativt än -50 % och här var det ”Artimplant”, ”Precise 

Biometrics” och ”Aspiro” som gick sämst med nedgångar på -89,8 %, -86,5 % respektive 

-82,0 %. 

Under 2003 och 2004 sticker låga P/S-portföljen ut och utvecklas klart bättre än 

jämförelseindex AFGX med uppgångar på 78,76 % och 52,97% vilket kan jämföras med 

AFGX utveckling under samma år på 29,73 % respektive 17,45 %. Under 2003 visade tolv av 

portföljens innehav upp en positiv avkastning och här var det ”Nocom B” (nuvarande ”Intoi”) 

som gick allra bäst med en uppgång på hela 437,0 %. Även 2004 var ett bra år och ”Retail and 

Brands” drog portföljen med en uppgång på 357,8 % under året. 

2005 var det istället höga P/S-portföljen som visade upp en avkastning klart högre än både 

AFGX och låga P/S-portföljen med en uppgång på 81,12 % under året, jämfört med 32,64 % 

för index. Här var det ”Sensys Traffic” och ”RaySearch Labs.” som drog portföljen med 

uppgångar på 276,0 % respektive 264,2 %. 

Under finanskrisen 2008 klarade sig höga P/S-portföljen något bättre än index med en 

nedgång på -31,00 % jämfört med -42,06 % för AFGX. Låga P/S-portföljen gick dock ner 

kraftigt och slutade året med en nedgång på hela -59,30 %. Noterbart här är att alla portföljens 

15 innehav uppvisade negativa siffror och allra sämst var ”Wedins Skor B” (nuvarande 

”Venue Retail Group”) och ”Rörvik Timber B” som backade med -85,8 % respektive 

-81,8 %. 

Efter finanskrisen visade både höga och låga P/S-portföljen upp bättre siffor under 2009 med 

uppgångar på 91,30 % respektive 87,97 %. I höga P/S-portföljen visade 14 av innehaven upp 

positiva siffror varav fyra med uppgångar över 100 %, bäst gick ”Diamyd Medical” som gick 

upp 352,2 %. För låga P/S-portföljen var det elva innehav som steg och här var det ”New 

Wave” som gick allra bäst med en uppgång på 340,0 %. 

I fråga om ackumulerad avkastning visar diagrammet nedan att låga P/S-portföljen och 

jämförelseindex AFGX hade en snarlik utveckling fram till mitten av 2003 då de uppvisade 

avkastningar på -44,8 % respektive -46,2 %. I den efterföljande högkonjunkturen utvecklas 
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dock låga P/S-portföljen klart starkare än index och når en ackumulerad avkastning på 

198,3 % 2007-06-30 jämfört med index som vid samma tidpunkt har avkastat 44,3 %. Under 

finanskrisen tappar dock låga P/S-portföljen kraftigt och återhämtar sig inte fullt ut fram till 

slutet av studieperioden utan slutar på en ackumulerad avkastning på 120,4 %, vilket dock är 

klart bättre än index som slutar på 28,1 %. 

Höga P/S-portföljen som tappade kraftigt tidigt i studieperioden hämtar mot slutet av 

högkonjunkturen och under finanskrisen igen det försprång i ackumulerad avkastning som 

jämförelseindex AFGX fick. Under 2009 går portföljen också om AFGX, men faller tillbaka 

något mot slutet av studieperioden och slutar med en ackumulerad avkastning något lägre än 

index på 15,3 %. 

 


