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Abstract 

Title:  Investment strategies based on the Price-to-Book Ratio – 

A study based on the Stockholm Stock Exchange during the 

period 31-03-2004 to 31-03-2015 

Authors: John Olsson och David Svensson 

Supervisor: Øystein Fredriksen 

Background: There is a general belief that value stocks, historically, have created a greater 

return of investment compared to growth stocks. Investors can, through key ratios, compare 

companies to one another and thereby gain a solid appreciation whether a company is 

overvalued or undervalued relative to other comparable companies. The problem for investors 

is how to identify these value stocks and exploit mispricing in the market. 

 

Aim: The purpose of this study is to analyze investment strategies that are based on the  

Price-to-Book ratio on the Swedish stock market. 

 

Completion: To meet the purpose, the study is based on a deductive foundation with a 

quantitative method. Two investment strategies are investigated based on the Price-to-book 

ratio. The first strategy sorts the material following the value of the multiple, whereas the other 

strategy relies on regression analysis where interest on own capital is used as an explaining 

variable. 

 

Results: To only look at the price-to-book ratio, in order to distinguish undervalued stocks, 

does not work in the Swedish stock market during the period of 31-03-04 to 31-03-2015. It 

can be concluded that the combination used in the developed strategy works to identify value 

stocks that have a significantly higher cumulative return compared to the OMX Stockholm 

Price Index. 

 

Keywords: Price-to-book ratio, P/BV-ratio, return on equity, value stocks, investment 

strategies 

  



II 

 

  



III 

 

Sammanfattning 

Titel: Investeringsstrategier baserade på multipeln Pris/Bokfört 

värde – En studie på Stockholmsbörsen under perioden 

2004-03-31 till 2015-03-31 

Författare: John Olsson och David Svensson 

Handledare: Øystein Fredriksen 

Bakgrund: Det finns en övertygelse om att värdeaktier historiskt har skapat högre avkastning 

än tillväxtaktier. En investerare kan genom värderingsmultiplar och nyckeltal jämföra bolag 

med varandra och skapa sig en uppfattning huruvida ett bolag är över- eller undervärderat 

relativt jämförande bolag. Problematiken ligger i hur en investerare skall identifiera 

värdeaktier och utnyttja felprissättningar på aktiemarknaden. 

 

Syfte: Syftet med studien är att analysera investeringsstrategier baserade på 

multipeln Pris/Bokfört värde på den svenska aktiemarknaden. 

 

Genomförande: För att uppfylla syftet utgår studien från en deduktiv ansats med en 

kvantitativ metod. Två investeringsstrategier undersöks baserade på multipeln Pris/Bokfört 

värde. Den ena strategin sorterar materialet utefter multipelns värde och den andra strategin 

genomförs med hjälp av regressionsanalys där räntabilitet på eget kapital används som 

förklarande variabel. 

 

Resultat: Att endast utgå från Pris/Bokfört värde, för att urskilja undervärderade aktier 

fungerar inte på den svenska aktiemarknaden under åren 2004-2015. Det kan fastställas att 

kombinationen i den utvecklade strategin fungerar för att identifiera värdeaktier som har en 

markant högre kumulativ avkastning jämfört med OMXSPI. 

 

Nyckelord: Pris/Bokfört värde, P/BV-multipel, räntabilitet på eget kapital, värdeaktier, 

investeringsstrategier. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

År 1934 lade Benjamin Graham och David Dodd grunden för värdeinvestering genom 

boken Security Analysis. Då som nu handlar diskussionen om huruvida ett bolag är över- 

eller undervärderat och hur en investerare skall identifiera skillnaden mellan bolagen, 

vilket det idag inte finns någon gängse teori om. Damodarans (2012) tumregel vid en 

investering är att aldrig betala mer för ett bolag än det fundamentala värdet. Tumregeln 

aktualiserar frågan hur investerare skall särskilja vilka bolag som är undervärderade och 

därmed intressanta att investera i. 

Investerare kan genom värderingsmultiplar och nyckeltal jämföra bolag med varandra 

och skapa uppfattningar huruvida bolag är över- eller undervärderat relativt jämförande 

bolag. Tillvägagångssättet benämns relativvärdering och brukas av såväl professionella 

som privata investerare. Haugen (2004) visar flera studier som har undersökt 

relativvärderingens användbarhet och sedan kommit fram till att värdeaktier slagit 

tillväxtaktier samt jämförande index över tid. Det finns inom den finansiella diskussionen 

flera definitioner av såväl värde- som tillväxtaktier. Utgångspunkten bygger på att 

värdeaktier tillhör bolag som inte förväntas växa framöver och därför handlas till en rabatt 

i förhållande till det fundamentala värdet. Det motsatta förhållandet gäller därmed för 

tillväxtaktier. Enligt Fama och French (1998) är Pris/bokfört värde, hädanefter benämnd 

P/BV, en användbar multipel för att avgöra skillnaden. 

Förenklat kan därmed investerare antas ha två grundstrategier att välja mellan vid 

användning av P/BV-multipeln, värde- eller tillväxtaktier. När en investerare väljer att 

investera i värdeaktier innebär det att investerare följer Contrarian-strategin och går emot 

marknaden enligt Lakonishok, Shleifer och Vishny (1994). Författarna menar att 

marknaden värderar värdeaktierna till en rabatt eftersom de historiskt har underpresterat 

och förväntas även göra så framgent. Strategin står i kontrast till den finansiella teorin 

som historiskt präglats av att marknaden anses vara effektiv vilket innebär att aktier är 

korrekt prissatta och att överavkastning inte är möjligt att åstadkomma (Bodie, Kane & 

Marcus 2011). Det är i linje med Famas (1970) resonemang om effektiva 

marknadshypotesen, hädanefter benämnd EMH, som implicerar att investeringar i värde- 

respektive tillväxtaktier ska utgöra ett nollsummespel över tid. Asness (1997) 

argumenterar emot och pekar i sin studie på att investerare som köper såväl värdeaktier 

som tillväxtaktier över tid kan skapa överavkastning även om strategierna står i motsats 

till varandra. 
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Investerare påverkas av flertalet olika faktorer både före och efter ett investeringsbeslut 

vilket ofta leder till felaktiga beslut (Nofsinger 2014). Intresset kring psykologiska fällor 

och människors beteende har under de senaste årtionden vuxit sig allt starkare vilket har 

visat sig i allt fler läroböcker och publicerade artiklar om investeringsbeteende. 

Utgångspunkten i diskussionen är huruvida människor är rationella vilket antagandet är i 

Famas (1970) definition av EMH. Senare forskning motsätter sig dock resonemanget och 

menar att investerare inte agerar rationellt (Clayman 1987; Haugen 2004). 

Strategierna i den här studien baseras på P/BV-multipeln och utgår från att andra 

investerare kontinuerligt gör missbedömningar, varför den psykologiska aspekten är 

viktig att förstå och ta i beaktning i studien. 

1.2 Problemdiskussion 

Det finns en övertygelse om att värdeaktier historiskt har skapat högre avkastning än 

tillväxtaktier enligt tidigare forskning, där flertalet författare visat att värdeaktier 

överpresterar tillväxtaktier (Fama & French 1998; Haugen 2004; Lakonishok, Shleifer & 

Vishny 1994). Diskussionen angående varför värdeaktier historiskt har presterat bättre 

går däremot isär vilket ringar in problematiken inom ämnet. Motståndare till värdeaktier 

förklarar högre avkastning med en högre risk och att det existerar ett tydligt samband 

(Bodie, Kane & Marcus 2011; Fama 1970). Sambandet har historiskt studerats gång på 

gång, men fortfarande saknas enighet. Reinganum (1981) likt Lakonishok och Shapiro 

(1986) argumenterar för att risken inte är signifikant för avkastningens betydelse vilket 

medför att värdeaktier således inte skall klassificeras som mer riskfyllda. Motsättningarna 

belyser den problematik en investerare står inför vid val av investeringsstrategi där risk 

kan anses vara en viktig faktor. 

Flertalet studier använder psykologin som ett element för att förklara fenomen när aktie- 

och avkastningskurvor studerats historiskt vilket har intensifierat intresset för psykologin 

som en viktig parameter för investerare att beakta. Med hänsyn till varför 

värdeinvesteringar överpresterar tillväxtaktier menar Lakonishok, Shleifer och Vishny 

(1994) att investerare tenderar att extrapolera den historiska tillväxten allt för mycket in 

i framtiden och därmed framstår som naiva. Den bakomliggande faktorn till varför 

investerare extrapolerar den historiska tillväxten beror enligt Lakonishok, Shleifer och 

Vishny (1994) på investerares oförmåga att inse att historisk tillväxt inte är en garanti för 

framtida tillväxt. Den psykologiska fallgropen bygger således på att investerare förväntar 

sig att historisk utveckling är en adekvat prognos för framtiden. Resonemanget är i linje 

med Haugens (2004) argument att investerare överreagerar på den historiska 

informationen och värderar tillväxtaktier för högt i relativa termer. Aktiepriser och 

avkastningar tenderar att röra sig mot ett medelvärde vilket investerare har svårt att 
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uppfatta (Jegadeesh 1991). I enlighet med Jegadeesh (1991) visar Haugen (2004) att 

bolags historiska tillväxt rör sig mot ett medelvärde. 

“The good, as well as the bad, quickly become the average.” (Haugen 2004, s. 24) 

Asness (1997) adderar ytterligare en syn på problematiken och menar att investerare 

föredrar att äga attraktiva aktier framför oattraktiva oavsett värdering. Författaren menar 

att det leder till en problematik för investerare eftersom de mer attraktiva aktierna har 

stigit i pris och därmed handlas till en premie som sedan inte visar sig vara befogad. Enligt 

Clayman (1987) är det problematiskt eftersom investerare bör fokusera på aktiens pris 

samt värdering och inte väga in emotionella kopplingar till bolaget. Författaren menar att 

kvaliteten på bolaget i många fall är försumbar, vilket investerare dock tenderar att lägga 

allt för stor vikt vid. En förklaring är enligt Asness (1997) att investerare känner sig 

bekväma med aktier som har utvecklats positivt historiskt och kan acceptera en lägre 

förväntad avkastning. Clayman (1987) och Asness (1997) resonemang kan förklara varför 

investerare kan tänkas investera i samt behålla aktier som har utvecklats väl historiskt, 

vilket enskilt för investerare är viktigare än bolagets värdering. Oavsett om investerare är 

naiva enligt Lakonishok, Shleifer och Vishnys (1994) synsätt eller om det faktiskt är ett 

medvetet val som Asness (1997) menar på, leder det fram till felprissättningar. 

Det är logiskt med utgångspunkt i tidigare forskning att felprissättningar existerar på den 

svenska aktiemarknaden, frågan som aktualiseras är således om en investeringsstrategi 

systematiskt kan utnyttja avvikelserna och överavkasta jämförande index. Med tanke på 

tillgängligheten gällande bolagsinformation och externa analyser är det rimligt att 

investerare väljer att fokusera på olika multiplar vid en investeringsprocess. Fama och 

French (1998) undersöker under perioden 1975 till 1995 skillnaden mellan de 30 % lägst 

respektive 30 % högst värderade aktierna baserat på P/BV-multipeln för 13 olika 

marknader. Den genomsnittliga differensen mellan värde- och tillväxtaktierna var 7,68 % 

per år och i Sverige var den något större, 8 % per år. Vidare jämfördes en rad multiplar 

för att undersöka om en värdepremie existerar och enligt slutsatsen lämpar sig P/BV-

multipeln bäst för att urskilja värdeaktier (Fama & French 1998). 

Den här studien avser att analysera två strategier på den svenska aktiemarknaden där den 

ena likt Fama och French (1998) uteslutande baseras på sortering av P/BV-multipeln. För 

den andra strategin kommer sambandet som Wilcox (1984, 2006) fann mellan P/BV-

multipeln och räntabilitet på eget kapital, hädanefter benämnt RE, att undersökas. 

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att analysera investeringsstrategier baserade på 

multipeln Pris/Bokfört värde på den svenska aktiemarknaden. 
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1.4 Forskningsfrågor 

 Hur presterar en strategi enbart baserad på sortering av multipeln Pris/Bokfört 

värde, under perioden 31 mars 2004 till 31 mars 2015 jämfört med OMX Stockholm 

Price Index samt referensportfölj? 

 

Tidigare forskning visar att en strategi baserad på värdeaktier utifrån multipeln 

Pris/Bokfört värde historiskt har överavkastat tillväxtaktier och jämförande index. 

Forskningen är framförallt utförd på den amerikanska aktiemarknaden och det råder en 

storleksskillnad relativt den svenska aktiemarknaden vad gäller både antal bolag och 

handelsvolym. Med anledning av olikheten blir det intressant att undersöka hur strategin 

presterar på den svenska aktiemarknaden. 

 

 Hur påverkas avkastningen när räntabilitet på eget kapital inkluderas som 

förklarande variabel? 

 

Med hänsyn till tidigare nämnd strategi finner författarna till den här studien det intressant 

att undersöka en strategi som inkluderar ytterligare en variabel. Författarna kommer 

därför att analysera hur strategin presterar när Pris/Bokfört värde sätts i relation till 

räntabilitet på eget kapital. 

  

 Hur utvecklas strategierna vid nedgång på den svenska aktiemarknaden under 

tidsperioden? 

 

Tidigare studiers resultat går isär i frågan om hur strategier presterar när aktiemarknaden 

utvecklas negativt. Ur en investerares synpunkt förefaller det intressant att förstå hur en 

strategi avkastar vid den svenska aktiemarknadens upp- respektive nergångar. Det blir 

därmed intressant att analysera studiens strategier med hänsyn till ovan nämnt 

resonemang. 

 

 Hur påverkar antalet bolag strategiernas avkastning?  

 

Antalet inkluderade bolag i en portfölj leder följaktligen till att ett bolags aktie får en 

större eller mindre påverkan på avkastningen. Urvalet för studiens respektive strategi 

kommer att delas in i tre olika indelningar, vilket skapar förutsättningar för en bredare 

analys av strategierna. 
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1.5 Avgränsningar 

Studien avgränsar sig till bolag noterade i Sverige på Nasdaq Stockholms tre huvudlistor 

Large, Mid och Small Cap den 31 mars för respektive år. Det innebär att bolag som är 

sekundärnoterade på Nasdaq Stockholm inte kommer att inkluderas. Argumentet för att 

inte inkludera bolagen är bristen på tillgänglig data. Mindre listor inkluderas inte i och 

med den lägre likviditeten som kan förekomma. Vidare följer de mindre listorna inte IFRS 

i sin redovisning av finansiella rapporter vilket kan resultera i missvisande jämförelser av 

det egna kapitalet samt räntabilitet på eget kapital. Tidsperioden i studien sträcker sig från 

31 mars 2004 fram till 31 mars 2015. 
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2 Referensram 

2.1 Multipeln Pris/Bokfört värde 

Priset per aktie relativt det bokförda värdet per aktie återfås i P/BV-multipeln som ställer 

marknadspriset av bolagets egna kapital i relation till bolagets bokförda egna kapital. 

Värdet på multipeln är vad marknaden är villig att betala för det egna kapitalet och 

indikerar marknadens förväntningar på bolagets framtida vinster och kassaflöden 

(Damodaran 2012). Huruvida ett bolag kan anses över- eller undervärderat utifrån P/BV-

multipeln finns det inget entydigt svar om. En multipel under 1 innebär att bolaget handlas 

till en rabatt relativt sitt bokförda värde (Penman 1996). Därmed är en P/BV-multipel på 

1 en lämplig utgångspunkt eftersom aktiens pris då handlas i paritet med det bokförda 

värdet. Enligt Pontiff och Schall (1998) inkorporerar multipeln information om förväntad 

framtida avkastning via det framtida kassaflödet till det egna kapitalet. Penman (1996) är 

av samma åsikt och menar att förväntningarna är anledningen till att P/BV-multipeln kan 

avvika från 1. 

Fördelen med P/BV-multipeln relativt andra värderingsmått är att bolagens bokförda 

värden är förhållandevis stabila i kontrast till vinster (Damodaran 2012). Vidare anser 

Damodaran (2012) att multipeln är mer tillämplig eftersom det är sällsynt med bolag som 

har negativt eget kapital till skillnad mot vinsten. Jämförelser mellan bolag med samma 

redovisningsprinciper, vilket är fallet på den svenska aktiemarknadens tre huvudlistor, 

ger en bättre bild över vilka aktier som är över- och undervärderade (Damodaran 2012). 

Fama och French (1995) menar att multipeln är bra då den ökar jämförbarheten mellan 

företag inom olika branscher och kan därför anses vara lämplig när urvalet inte är 

uppdelat i sektorer. 

 

Nackdelen med P/BV-multipeln är enligt Lakonishok, Shleifer och Vishny (1994)  att en 

hög P/BV-multipel kan indikera att bolaget har stor andel immateriella tillgångar utöver 

det bokföra värdet. Vidare menar författarna att en hög multipel kan indikera att bolaget 

har potential som fångas upp i marknadsvärdet, men inte i bokförda värdet. Problematiken 

leder följaktligen till att bolag med stora immateriella tillgångar utöver det bokförda 

värdet kan bli felaktigt karaktäriserade som tillväxtaktier. Damodaran (2012) betonar att 

det bokförda värdet är anpassat för tillgångstunga bolag vilket föranleder att teknik- och 

tjänstebolag tenderar ha lägre bokförda värden som resulterar i en högre multipel. 

2.1.1 Sambandet mellan Pris/Bokfört värde och räntabilitet på eget kapital 

Multiplar och nyckeltal som utgår från resultat- och balansräkningen grundar sig i 

gemensam information vilket skapar ett naturligt samband de emellan. Damodaran (2012) 
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undersöker sambandet och menar att bolag vars RE rör sig endera upp eller ner bör leda 

till att P/BV-multipeln gör detsamma. Det innebär att bolag med lägre P/BV-multipel bör 

ha lägre RE och vice versa för en högre multipel. Resonemanget implicerar att en 

investerare ska leta efter bolag med låg P/BV-multipel och hög RE (Damodaran 2012). 

En naturlig utgångspunkt vid regressionsanalys med P/BV som beroende variabel är att 

inkludera multipelns samtliga påverkansfaktorer. Damodaran (2012) menar att det är 

förväntad tillväxt, avkastning på eget kapital, kassaflöde samt risken som påverkar P/BV-

multipeln. Wilcox (1984, 2006) resonemang är i enlighet med Damodarans (2012) med 

skillnaden att tillväxten för det bokförda värdet ersätter risk-variabeln. Dock menar 

Wilcox (1984, 2006) att nuvarande RE lämpar sig givet antagandet att övriga variabler 

hålls konstanta. Författarens resultat uppvisar ett tydligt samband P/BV-multipeln och RE 

emellan och att modellen har väsentligt lägre standardavvikelse än motsvarande modeller 

baserade på vinstmultiplar eller tillväxt. 

I enlighet med Wilcox (1984, 2006) menar Penman (1996) att P/BV-multipeln endast 

reflekterar förväntad framtida avkastning på eget kapital. Penman (1996) hävdar 

emellertid att nuvarande RE inte är en lämplig variabel för att förklara P/BV-multipeln 

och att investerare istället bör utgå från det prognostiserade värdet för RE. Författarens 

slutsats är att nuvarande RE förklarar den aktuella P/BV-multipeln om RE är 

seriekorrelerad.  

2.2 Värdeinvestering och effektiva marknader 

Det finns skilda definitioner för vad värdeaktier är vilket lyfter fram problematiken kring 

ordets egentliga innebörd även om utgångpunkten ofta är densamma. Eftersom 

investerare har olika preferenser och egna uppfattningar om vad en värdeaktie är leder 

det till att begreppet kan anta flera definitioner. Lakonishok, Shleifer och Vishny (1994) 

menar att aktier med en låg P/BV-multipel är värdeaktier och aktier med en hög P/BV-

multipel är tillväxtaktier. Definitionen är i linje med Fama och Frenchs (1998) som menar 

att bolag med låga P/BV-multiplar tenderar att ha lägre vinster och det omvända för bolag 

med höga multiplar. Utifrån definitionerna finns en grundläggande uppfattning om 

skiljaktigheten, dock kvarstår problematiken hur gränsen skall dras. Utgångspunkten bör 

vara att det är upp till varje investerare att avgöra utifrån egna preferenser. Capaul, 

Rowley och Sharpe (1993) gör en tydlig uppdelning där materialet delas på mitten utifrån 

P/BV-multipeln och således representerar den undre halvan värdeaktier och följaktligen 

den övre tillväxtaktier. 

La Porta, Lakonishok, Shleifer och Vishny (1997) menar att värdeaktier generar högre 

avkastning på grund av att marknaden långsamt inser att vinsttillväxten är högre än 

förväntad för värdeaktier och det motsatta för tillväxtaktier. Argumentationen är i enlighet 
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med Lakonishok, Shleifer och Vishny (1994) om att marknaden har en överoptimism i 

förväntningarna för tillväxtaktier vilket sedan inte motsvaras. Det finns därmed en stark 

relation till Kahneman och Tverskys (1973) teori om hur individer agerar efter 

representativiteten, det vill säga hur något har varit historiskt. Investerare tenderar därför 

att hålla fast vid tillväxtaktier (Haugen 2004). Resonemanget förklarar inte hela 

problematiken men styrker att den historiska avkastningen och tillväxten inte i sig är 

lämpliga indikatorer för att förutspå framtida vinnare. Psykologiska faktorer spelar 

härmed en viktig roll hos investerare under en investeringsprocess. 

Fama (1998) beskriver att marknaden kan anses vara effektiv om fördelningen mellan 

över- och underreaktioner är lika stor vilket kan kopplas till att investerare över- 

respektive undervärderar aktier utifrån den historiska utvecklingen. En effektiv marknad 

implicerar att rationella individer strävar aktivt efter att nyttomaximera (Fama 1965). 

Teorin kan ses som en utgångspunkt för marknadens effektivitet, men inte som en 

självklarhet för hur det faktiskt är. Fama (1965) menar att en större mängd analytiker 

skapar en effektivare marknad, genom att antalet aktörer som följer ett visst bolag leder 

till en effektivare prissättning av aktien. Det är rimligt att mindre bolag följs av färre 

analytiker relativt större bolag och därmed kan det antas finnas större sannolikhet för 

felprissättningar bland småbolag. 

 

Malkiel (2003) beskriver att EMH är förknippad med teorin om att prisrörelser är 

slumpmässiga utifrån sitt tidigare pris, vilket medför att information omedelbart 

reflekteras i aktiepriset. Författaren menar dock att vissa marknadsaktörer inte är 

rationella vilket visar sig i att felprissättningar kan uppkomma om än under kortare 

perioder. Resonemanget är i enlighet med Famas (1970) där författaren delar upp 

marknaden i tre former vilka är den svaga formen, semi-starka formen samt den starka 

formen. Privata investerare tenderar att förhålla sig allt för mycket till historisk tillväxt 

och vinst vilket för marknaden mot den svagare formen (Lakonishok, Shleifer & Vishny 

1994; Ackert & Deavers 2010). 

 

Utgångspunkten är att EMH således skall gälla över tid. Det implicerar att investerare inte 

kan överavkasta marknaden om än under kortare perioder, vilket står i opposition mot 

värdeinvesteringsstrategier. Därför blir det nödvändigt att fortsättningsvis diskutera fler 

psykologiska perspektiv för att skapa ytterligare förståelse för marknadens ineffektivitet 

och hur investerare agerar. 
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2.3 Stock-picking, Contrarian och överreaktion 

Kahneman (2013) menar att Stock-Picking kan likställas med aktiv förvaltning och 

hävdar vidare att få aktiva placerare är tillräckligt skickliga för att kontinuerligt erhålla 

högre avkastning än marknaden. Resonemanget aktualiserar problematiken kring dels 

marknadens effektivitet, men också den enskilde investerarens förmåga att överträffa 

marknaden. Enligt Lakonishok, Shleifer och Vishny (1994) fungerar Contrarian-strategin 

eftersom den utnyttjar investerares oförmåga att ta hänsyn till att bolagens framtida 

tillväxt rör sig mot ett medelvärde. Författarna menar vidare att en investerare som 

efterföljer Contrarian-strategin bör sälja aktier i bolag som historiskt har haft en hög 

tillväxt och därmed av marknaden förväntas fortsätta växa och köpa aktier i bolag som 

har motsatta förutsättningar. 

 

De Bondt och Thaler (1985) undersöker i sin studie om aktiemarknaden överreagerar på 

oväntad och dramatisk information. Författarna menar att aktiemarknaden och tillika 

investerare överreagerar på både positiv och negativ information. Daniel, Hirshleifer och 

Subrahmanyam (1998) visar på att överkonfidenta investerare både över- och 

underreagerar på information vid beslut. Vidare visar författarna på att investerare 

överreagerar på privat information samtidigt som de underreagerar på publik information. 

De psykologiska felstegen är starkt bidragande till varför Contrarian-strategin historiskt 

har fungerat. Kryzanowski och Zhang (1992) menar att Contrarian-strategin inte fungerar 

på den Kanadensiska marknaden och att stöd för överreaktioner inte gäller på alla 

marknader. Daniel, Hirshleifer och Subrahmanyam (1998) hävdar att en investerares 

självförtroende stiger när det publiceras information som stödjer deras tro, men att när det 

motsatta sker faller självförtroende ytterst lite eller ingenting. Det finns således en 

ojämnvikt för hur investerare reagerar på information vilket kommer leda till att 

investerare fortsättningsvis överskattar sin egen förmåga att förutspå högpresterande 

aktier (Kahneman 2013). Resonemanget är i linje med investerares naiva beteende i 

termer av att extrapolera historisk tillväxt som kan tänkas grundas i en övertro på den 

egna förmågan. 

 

Jegadeesh och Titman (1993) ifrågasätter Contrarian-strategin samt marknadens 

effektivitet och anser att investerare bör köpa historiska vinnare och sälja historiska 

förlorare. Författarna diskuterar motsättningarna för olika investeringsstrategier där 

innehavstiden och investerares psykologi är två påverkansfaktorer. Chan (1988) hävdar 

att risken för vinnare respektive förlorare inte är konstant över tid för Contrarian-strategin. 

Slutsatsen är enligt Chan (1988) att Contrarian-strategin väljer ut mer riskfyllda aktier 

som under perioder när marknaden faller drabbas hårdare. Därför blir det intressant att 
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undersöka hur den här studiens strategier presterar när marknaden faller kraftigt då 

Lakonishok, Shleifer och Vishny (1994) visar på ett motsatt förhållande. 

2.4 Informationsbearbetning och övertro hos investerare 

Investerare influeras av psykologiska faktorer som påverkar uppfattningen av information 

och deras beslutsfattande vilket leder till att de inte är rationella som den finansiella teorin 

utgår ifrån. Information finns i överflöd när ett bolag eller en marknad skall analyseras 

och det är upp till investeraren att sortera ut vilken information som skall användas. 

Människor har ett inbyggt skyddssystem där hjärnan sorterar information och använder 

sig av genvägar för att underlätta bearbetningen (Baker & Nofsinger 2002). Investerare 

simplifierar svåra frågeställningar vilket resulterar i tillfredsställande svar och således 

överskattar investerarna sin egen beslutsförmåga (Kahneman 2013). 

Ackert och Deaves (2010) menar att det finns en överkonfidens hos investerare som 

medför att investerare ser sig själva som bättre än genomsnittet. Författarna beskriver 

fenomenet som att investerare inbillar sig att de besitter kontroll över sina investeringar 

vilket föranleder en överdriven optimism. Med hänsyn till den här studien skulle det 

kunna kopplas till att privata investerare föredrar att följa sina egna prognoser och sin 

egen tro framför den information som analytikerna representerar. 

 

Investerare köper bolag som representerar de kvaliteter som eftersökes vilket grundar sig 

i teorin om representativitet (Baker & Nofsinger 2002). Beteendet leder till att investerare 

föredrar att utgå från bolagets kvalité och inte värderingen (Clayman 1987). 

Resonemanget är i enlighet med Shefrin och Statman (1995) som menar att investerare 

tenderar att missuppfatta skillnaden mellan ett bra bolag och en bra investering. 

Författarna hävdar att en tydlig korrelation existerar, där investerare tror att en investering 

i högpresterande bolag är ekvivalent med en bra investering. Agerandet kan i sin tur skapa 

en obalans i prissättningen på aktier. Tidigare har det konstaterats att investerare letar 

efter bolag som har presterat bra och extrapolerar sedan tidigare tillväxt eftersom de 

förmodar att den är representativ för framtiden (Baker & Nofsinger 2002). Det ligger i 

linje med Lakonishok, Shleifer och Vishny (1994) resonemang om att naiva investerare 

har svårt att skilja på det som har varit och det som komma skall. Utifrån resonemanget 

är det intressant att undersöka hur strategier som endast tar hänsyn till den aktuella 

värderingen presterar på den svenska aktiemarknaden. 

 

När en investerare gjort en investering inleds en ny process i hjärnan kallad kognitiv 

dissonans vilket hjälper investeraren att motivera sitt beslut att investera i en viss aktie, 

även om det publiceras ny information som visar på motsatsen (Ackert & Deaves 2010). 
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Problemet ligger inte i att investerare enligt Akerlof och Dickens (1982) är felaktigt 

informerade utan att det är ett eget val att bara ta till sig information som bekräftar deras 

tro. Problemet leder till att enskilda investerare, trots ny information, inte agerar rationellt 

vilket implicerar att de ignorerar relevant information som marknaden reagerar på. 

 

Hjärnans process för att sortera information kan leda till ett i många fall för stort 

självförtroende hos investerare. Enligt Nofsinger (2014) är illusionen av kunskap den 

största anledningen till en övertro på den egna förmågan. Investerare som direktäger 

aktier straffas hårt av aktiv handel enligt Barber och Odean (2000) där de undersökte 66 

465 investerare i USA under perioden 1991 till 1996. Författarna visar på att de 20 % 

mest aktiva investerarna avkastade 11,4 % per år medan ett värdevägt index avkastade 

17,9 % per år under samma period. Anledningen till det sämre resultatet är enligt Barber 

och Odean (2000) investerarnas övertro på egna kunskaper som aktiva placerare. 

Författarna menar att ytterligare en anledning till den lägre avkastningen kan hänföras till 

att investerare överskattar sin information och därmed blir mer aktiva. 

 

Resonemanget kan därmed beskrivas som att investerare över tid bygger upp ett stort 

självförtroende vilket leder till att deras naiva beteende successivt växer. När 

självförtroendet är stort hos för många investerare samtidigt skapas felprissättningarna 

som författarna till den här studien vill utnyttja med strategier baserade på P/BV-

multipeln. 

 

2.5 Flockbeteende 

”If the decisions of a player are positively influenced by the decisions of the other 

players, this is referred to as herding behavior.” (Hott 2008, s. 36) 

Investerare påverkas av varandra och sin omgivning vilket kan anses logiskt. Det leder i 

sin tur till att investerare följer varandra och utgår från samma information vilket således 

skapar ett flockbeteende enligt Ackert och Deaves (2010). Författarna menar vidare att 

analytiker tenderar att agera som en flock, vilket medför att investerare som följer 

analytikernas rekommendationer således också verkar i flock vilket skapar en tilltagande 

effekt. Fenomenet benämns enligt Asch (1951) för informativ social influens och syftar 

på att individen inte vill göra avsteg från kollektivet. Företeelsen kan således leda till att 

analytiker följer varandra även om de faktiskt är av en annan åsikt. Aktieanalytiker kan 

framstå som bättre informerade än övriga aktörer, och deras rekommendationer uppfattas 

som mer trovärdiga. Alla investerare har inte tillgång till all information vilket enligt 

Ackert och Deaves (2010) leder till att investerare med begränsad information föredrar 

att följa andra istället för att undersöka vilket investeringsalternativ som är lämpligast. 
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Flockbeteendet kan således leda till problem eftersom priser förändras mer än vad som 

egentligen är befogat genom att aktier blir mer eller mindre populära. 

2.6 Internets påverkan på värdeinvestering 

Det finns ett flertal påverkansfaktorer för investerare där internet och sociala mediernas 

intåg kan anses centralt. Problematiken med överreaktioner har ökat i och med att internet 

blivit allt vanligare under 1990-talet vilket har gjort informationen mer tillgänglig enligt 

Barber och Odean (2002). Författarna visar att investerare som tidigare överavkastat 

marknaden var pionjärerna till en internetbaserad handel med ett stort självförtroende och 

en övertygelse att de kan prestera bättre än marknaden. När investerare skiftar över till 

internetbaserad handel menar Barber och Odean (2002) att självförtroendet ökar mer då 

det finns tillgång till mer data och information vilket skapar illusionen av kunskap. Enligt 

författarna blev investerarnas beteende mer aktivt vilket föregicks av ökad spekulation 

och portföljer innehållandes en större andel små tillväxtbolag vilka tillsammans 

genererade lägre avkastning. Rationella investerare hade inte agerat enligt samma 

förfarande, men Barber och Odean (2000) menar att det ligger i de överkonfidentas natur 

att handla aggressivare. Internet möjliggör att en privat investerare i större utsträckning 

än tidigare kan tillgå samma information likt en professionell. Problematiken ligger i 

bristande kunskaper om hur informationen skall användas vilket leder till 

missbedömningar (Nofsinger 2014). Internets påverkan på investerare bör således öka 

möjligheterna till överavkastning genom en värdeinvesteringsstrategi.  

     

2.7 Tidigare forskning 

I sin studie delade De Bondt och Thaler (1987) in bolag från New York-börsen samt 

American Stock Exchange i fem olika portföljer som sedan hölls konstanta över en 

fyraårsperiod utan omallokering. Portföljerna var uppdelade enligt P/BV-multipeln för att 

analysera hur högre multiplar avkastade jämfört med lägre. Resultatet visar att bolagen 

med lägst P/BV erhöll en kumulativ avkastning på 40,7 % över marknaden vilket ger en 

årlig överavkastning på 8,6 %. Intressant i studien är att bolagen i snitt hade 25,8  % lägre 

avkastning än börsen under de fyra föregående åren innan studien genomfördes. 

Portföljen med de högsta P/BV-multiplarna genererade en kumulativ avkastning på minus 

1,3 %, skillnaden i P/BV-multipeln mellan portföljen med högst respektive lägst multipel 

i studien var i genomsnitt 3,06. Författarna använde sig av samma material i en analys 

över hur vinsterna per aktie varierar mellan bolag med låg respektive hög P/BV-multipel. 

Resultatet visar att bolag med lägst P/BV-multipel haft fallande vinster under de tre 

föregående åren innan de ingick i portföljen, men efter att bolagen inkluderats i portföljen 
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uppvisade de en högre vinsttillväxt för tre av de fyra efterföljande åren. Resultatet är klart 

högre än vad bolagen med en hög P/BV-multipel uppvisade under samma tidsperiod. 

Därmed kan studien användas som ett lämpligt underlag eftersom P/BV-multipeln och 

vinsttillväxten enligt studien korrelerade med varandra. Ytterligare en dimension i studien 

är att tillväxtbolagens vinsttillväxt visar på en återgång till medelvärdet över tid vilket 

således missgynnar investerare som tenderar att extrapolera historisk vinsttillväxt in i 

framtiden. 

Under åren 1963 fram till 1990 undersökte Lakonishok, Vishny och Shleifer (1994) aktier 

på New York Stock Exchange och American Stock Exchange. Författarna använde sig 

dock av ett annat urval jämfört med De Bondt och Thaler (1987) eftersom de endast 

inkluderar data som hade minst fem års historik innan mätningarna utfördes. Vidare 

fokuserar studien likt De Bondt och Thaler (1987) på en köp- och behållstrategi vilket 

innebär att portföljerna hålls konstanta över ett, tre och fem år. Studien visar att det finns 

en signifikant skillnad i avkastningen för värde- respektive tillväxtaktier, där portföljerna 

med högst P/BV-multipel hade en kumulativ avkastning på 56 % till skillnad mot 

portföljerna med lägst P/BV-multipel som genererade en kumulativ avkastning 146 % 

över en femårsperiod. 

Vidare undersökte Lakonishok, Vishny och Shleifer (1994) om värdeaktier under samma 

tidsperiod var mer riskfyllda än tillväxtaktier, vilket också är ett argument enligt Fama 

(1970) till varför värdeaktier historiskt har genererat högre avkastning. Risken mäts som 

relation mellan avkastningen för värde- och tillväxtaktier. Studien undersökte vilka aktier 

som hade högst avkastning de 25 månader som marknaden steg som mest samt de 25 

månader som marknaden föll mest. Resultatet visar på att värdeaktier klart överpresterade 

tillväxtaktier i både upp- och nergång. För de övriga månaderna när marknaden steg 

respektive sjönk vilket var 122 respektive 88 månader är sambanden inte lika starka även 

om värdeaktier presterar något bättre under den perioden då marknaden sjönk. Studien 

fastslog att värdeaktier inte sjunker mer än tillväxtaktierna vilket vittnar om att risken i 

sig, allt annat lika, inte är högre för värdeaktier.  

I sin studie från 1993 gjorde Capaul, Rowley och Sharpe (1993) en uppdelning där de 

undersökta börserna delades på mitten med P/BV-multipeln som utgångspunkt där 

författarna definierade bolag tillhörande den övre halvan av urvalet som tillväxtaktier och 

den undre halvan ansågs därmed vara värdeaktier. Studien gjordes mellan 1981 och 1992 

där den kumulativa överavkastningen analyserades. Resultatet ligger i linje med övriga 

studier där värdeaktier presterade bättre än tillväxtaktier på alla de sex undersökta 

ländernas aktiemarknad samt jämförande globala index. 

Från boken “In Search of Excellence: Lessons from Americas Best-Run Corporations” 

använde Clayman (1987) de uppställda kriterierna för att aktier skall klassas som 
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oattraktiva i USA. Under en femårsperiod avkastade portföljen i snitt 12 % över 

marknaden per år vilket jämfördes med en portfölj bestående av de främsta 

kvalitetsbolagen som genererade en överavkastning med 1 % per år. En intressant aspekt 

är förändringen mellan portföljbolagens P/BV-multipel, där bolagen i respektive portfölj 

1981 hade 0,62 respektive 2,46 i genomsnitt. Fem år senare var multiplarna 0,98 

respektive 2,11. De mindre attraktiva bolagen hade under tiden värderats upp med 58 % 

jämfört med de attraktiva som följaktligen värderats ned. Slutsatsen är i linje med 

Haugens (2004), att företagens prestationer över tid tenderar att röra sig mot ett 

medelvärde. Det implicerar att attraktiva bolag tenderar att underprestera marknaden 

samtidigt som de oattraktiva bolagen tenderar att överprestera. Anledningen till 

överavkastningen är att marknaden har en övertro på de attraktiva bolagens framtida 

tillväxt och avkastning på eget kapital vilket resulterar i att investerare är villiga att betala 

mer för bolagens befintliga tillgångar (Haugen 2004). Resultatet visar enligt Clayman 

(1987) att investerare är naiva med sina föreställningar om att de kan extrapolera historien 

för att fatta framgångsrika investeringsbeslut. Studien aktualiserar problematiken kring 

hur mycket en investerare bör betala för kvalitet. 

 

Piotroski (2000) menar att aktier med låga P/BV-multiplar lämpar sig väl som urval för 

att sedan urskilja vilka författaren menar är värdeaktier. Författaren hävdar att värdeaktier 

tenderar att bli ignorerade av investerare och analytiker vilket följaktligen leder till 

mindre uppmärksamhet, färre prognoser och rekommendationer. Piotroski kom i sin 

studie fram till att mindre än 44 % av aktierna med låg P/BV-multipel överpresterade 

marknaden de kommande två åren. Med bakgrund av det undersöker Piotroski 

möjligheten till att öka möjligheten till att identifiera undervärderade bolag. Modellen 

döper han till F_SCORE och bygger på att bedöma varje bolags finansiella situation 

utifrån nio kriterier. Genom att följa modellen kan en investerare öka sin avkastning med 

7,5 % jämfört med att endast följa P/BV-multipeln. Piotroski visar att en portfölj 

innehållandes både långa och korta positioner avkastade i snitt 23 % per år under åren 

1976 till 1996 när förväntade vinnare köptes och förväntade förlorare blankades. 

 

Den här studien tar sin utgångspunkt i tidigare nämnda studier där överavkastning har 

genererats genom värdeinvesteringar med P/BV-multipeln som en central parameter. De 

studier som har gjorts har övervägande testats på den amerikanska marknaden och i vissa 

fall även på den europeiska, varför det är intressant att utforma en studie på den svenska 

aktiemarknaden. 
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3 Metod 

3.1 Utformning 

Studiens utgångspunkt är att analysera samt öka förståelsen för P/BV-multipelns 

möjlighet till att urskilja undervärderade aktier på den svenska aktiemarknaden. För att 

uppfylla syftet har författarna till den här studien valt att utgå från tidigare forskning och 

teoribildning inom relativvärdering samt investeringspsykologi, därmed är studien av 

deduktiv karaktär (Blaikie 2003). En deduktiv ansats följer enligt Bryman och Bell (2005) 

en linjär process vilket betyder att ett steg följs av nästa i en logisk ordning. Processen 

innebär för den här studien att frågeställningar upprättas varpå ett resonemang knutet till 

tidigare teoribildning följer för att skapa en förståelse samt analysunderlag som sedan 

skall jämföras med studiens empiri. Blaikie (2003) förklarar att motsatsen till deduktiv 

forskningsansats är induktiv vilken är att föredra om studien ämnar observera 

verkligheten och återkoppla till tidigare teoribildning vilket inte lämpar sig för den här 

studien. Dock kan båda ansatserna förekomma inom forskning och därmed kan den ena 

aldrig uteslutas från den andra hävdar Bryman och Bell (2005). 

 

För att analysera P/BV-multipelns användbarhet för att utröna värdeaktier undersöks två 

investeringsstrategier. Strategi 1 utförs genom att materialet sorteras utefter P/BV-

multipelns värde och delas in i tre olika uppdelningar med inspiration från tidigare studier. 

Strategi 2 genomförs med hjälp av en tvärsnittsstudie för att urskilja värdeaktier. 

Datamaterialet klassas som årlig tvärsnittsdata vilket ger en ögonblicksbild av 

datamaterialet eftersom samtliga variabler mäts samtidigt varje år (Blaikie 2003). 

Tvärsnittsdesignen möjliggör analyser av relationer mellan variabler vilket i den här 

studiens fall betyder relationen mellan den beroende variabeln P/BV och den förklarande 

variabeln RE (Blaikie 2003). Användandet av ett tvärsnittmaterial ger även ett större urval 

jämfört med en tidsserie eftersom ett bolag som endast är noterat under ett år kan 

inkluderas då tvärsnittsdata inte är beroende av tidigare års data.  

 

Studien avser att mäta, statistiskt bearbeta samt analysera finansiell data varför en 

kvantitativ undersökningsmetod används (Bryman & Bell 2005). Det framgår att 

forskning inom området uteslutande använder en kvantitativ undersökningsmetod vilket 

leder till en ökad jämförbarhet för den här studiens resultat (Bryman & Bell 2005). Hade 

studiens syfte varit att undersöka investerares kunskap om P/BV-multipeln hade en 

kvalitativ inriktning lämpat sig bättre (Bryman & Bell 2005). 
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3.2 Urval 

Studiens data utgår från Stockholmsbörsens samtliga listade bolag per den 31 mars för 

varje år vilka är fördelade på de tre huvudlistorna Large, Mid och Small Cap. Studien 

genomförs med data hämtad från databasen Reuters Datastream, hädanefter benämnd 

Datastream. Empirin bearbetas i Microsoft Excel, hädanefter benämnt Excel, och 

analyseras statistiskt i Eviews. 

Stockholmsbörsen innefattar tre huvudlistor varför de mindre listorna utanför exkluderas. 

Den lista som hade varit aktuell för att inkluderas är First North som innehåller 

tillväxtbolag som på sikt kan ta sig in på Small Cap-listan, problematiken med den listan 

är att bolagen formellt inte anses noterade (Aktiespararna). First North-listan handlas i 

samma aktiehandelssystem som övriga bolag på OMX, men det finns tydliga förenklingar 

i regelverket gällande redovisning vilket kan leda till missvisande jämförelser. 

 

När listan för varje år med aktuella bolag skapas är den sedan utgångspunkten för 

insamling av aktiepris, bokfört värde per aktie, samt RE för varje år i den här studien. 

Studiens data hämtas för den 31 mars för respektive år. Anledningen till datumet grundar 

sig att majoriteten av Stockholmsbörsens bolag då har presenterat årsbokslutet. Materialet 

sorteras med hjälp av Excel. 

 

När ett stort urval används kan med fördel sekundärdata samlas in från databaser 

(Bryman & Bell 2005). Med hänsyn till den här studien innebär det att både tid och pengar 

besparas. Samtidigt argumenterar Bryman och Bell (2005) för att forskarna mister 

kontrollen över datakvaliteten vilket föranleder osäkerhet. Författarna till den här studien 

använder en välrenommerad databas för att det omfattande datamaterialet inte skall brista 

kvalitetsmässigt. För att minska osäkerheten och styrka att datamaterialet är tillförlitligt 

utförs stickprov för att granska och jämföra studiens bearbetade data med 

årsredovisningar och externa källor. Därtill läggs vikt vid att förstå hur databasen har 

beräknat den data som ingår i studiens material. 

 

I urvalet ingår ursprungligen såväl A-, B-, som C-aktier vilket justeras eftersom det endast 

anses konventionellt att inkludera en aktieklass för respektive bolag per år. Den aktien 

för respektive bolag som noterats till lägst stängningskurs per den 31 mars inkluderas. 

Argumentet till det är att en investerare bör köpa aktien med lägst kurs. Vid de situationer 

där båda aktierna handlas i paritet, exkluderas den med minst antal aktier. Eftersom 

studien inkluderar börsens tre huvudlistor bör den generella likviditeten vara hög för 

bolagen och därmed anser författarna att risken för problematik vid omallokering är låg. 
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3.3 Tillvägagångssätt 

Givet ett samband mellan P/BV och RE bör bolag med högre RE handlas till en högre 

P/BV-multipel än bolag med lägre RE. Investerare bör därför leta efter bolag med en hög 

RE som av någon anledning är felprissatta och handlas till en lägre P/BV-multipel. 

Damodaran (2012) visar på två tillvägagångssätt för att finna undervärderade bolag givet 

sambandet. En möjlighet är att skapa en graf med P/BV-multipeln på y-axeln och RE på 

x-axeln och genom det finna bolag som skiljer sig från mängden. Det andra 

tillvägagångssättet enligt Damodaran (2012), som även används i den här studien, är en 

regressionsanalys där P/BV-multipeln är den beroende och RE den förklarande variabeln. 

Ekvationen som sedan används för att räkna ut den skattade P/BV-multipeln, hädanefter 

benämnd P/BV*, ser ut enligt formel 3.1 nedan. 

 

P/BV∗ = αi + β1RE 

Formel 3.1 - Ekvation för att skatta P/BV-multipeln 

 

P/BV* = Skattad P/BV-multipel 

RE = Räntabilitet på eget kapital 

 

Den skattade multipeln, P/BV* jämförs med den faktiska P/BV-multipeln enligt 

nedanstående formel 3.2. Utfallet ger då en indikation om vilka aktier som är under 

respektive övervärderade givet aktuellt aktiepris. 

 

Potential =
P/BV*

P/BV∗ − 1 

Formel 3.2 - Skillnaden mellan skattad och faktisk P/BV-multipel 

 

3.4 Undersökningsperiod 

Studien sträcker sig från 31 mars 2004 fram till 31 mars 2015. Anledningen till att en 

elvaårsperiod har valts beror på att författarna anser att det är tillräckligt för att täcka in 

konjunktursvängningar och att det anses finnas goda förutsättningar att finna data över 

perioden. En längre tidsperiod ökar osäkerheten med hänsyn till regleringar och andra 

teknikaliteter som ständigt förändras. Vidare kan urvalet bli mindre vid en längre 

tidsperiod om tillgänglig data minskar vilket skulle leda till lägre reliabilitet för studien. 
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3.5 Marknadsindex och transaktionskostnader 

Det jämförande indexet som används i studien är OMX Stockholm Price Index, 

hädanefter benämnt OMXSPI. Indexet inkluderar samtliga bolag som är noterade på 

Stockholmsbörsens tre huvudlistor, Large, Mid och Small Cap. Författarna anser att 

OMXSPI är det mest lämpliga att jämföra mot eftersom det inte tar utdelningar i 

beaktning, vilket inte heller studien gör. Ett alternativ är att jämföra mot SIX Return Index 

vilket inkluderar utdelningar. Det finns dock en problematik i att inkludera utdelningar i 

avkastningen för ett index eftersom det leder till en skevhet i jämförelsen med den här 

studiens strategier med hänsyn till att utdelningarna inte kommer att tas i beaktning. 

 

Vid handel med aktier utgår normalt sett kurtageavgift antingen som procent på hela 

beloppet eller som ett maxbelopp i absoluta tal. Avgiften varierar rimligtvis för olika 

aktörer på marknaden där finansiella institutioner kan antas ha lägre avgifter på grund 

utav frekventare handel. Med hänsyn till resonemanget anser författarna att 

transaktionskostnader i form av kurtage inte ska tas i beaktning när aktier köps och säljs 

i den här studien. 

3.6 Beräkning och jämförelse 

Studiens portföljer utvärderas år för år där den geometriska genomsnittliga samt 

kumulativa avkastningen beräknas och analyseras. Genom att beräkna avkastningen år 

för år kan författarna analysera portföljernas individuella utveckling vilket är intressant 

med hänsyn till Stockholmsbörsens utveckling för respektive år. Vidare jämförs studiens 

strategier även mot referensportföljen som är likaviktad för respektive strategi. Slutligen 

finner författarna det intressant att analysera hur referensportföljerna utvecklas jämfört 

med OMXSPI. 

3.7 Datainsamling 

3.7.1 Hantering av bortfall och extremvärden 

Då studien använt sig utav sekundärdata har författarna haft problem med brott i 

datamaterialet. Aktier som saknat antingen aktiepris, bokfört värde eller RE har 

eliminerats från urvalet för respektive år. Ett alternativ hade varit att söka upp samt 

beräkna den uteblivna informationen manuellt vilket dock hade varit tidsödande samt 

ökat osäkerheten och sannolikheten för mänsklig påverkan. Ytterligare bortfall kan 

konstateras eftersom aktier som under tidsperioden inte varit huvudnoterade på 

Stockholmsbörsen har eliminerats. Antal inkluderade bolag för respektive strategi 

återfinns i tabell 3.1 och samtliga inkluderade bolag återfinns i appendix 2 och 3. 
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Tabell 3.1 – Antal inkluderade bolag i studien 

År 

Antal inkluderade 

bolag för strategi 1  

Antal inkluderade 

bolag för strategi 2 

2004 238  113 

2005 235  122 

2006 217  98 

2007 227  93 

2008 222  88 

2009 228  84 

2010 216  119 

2011 222  113 

2012 225  111 

2013 226  127 

2014 219  139 

    

Genomsnittligt 

antal bolag per år 

225 

 

110 

 

Vid granskning av materialet konstaterar författarna att P/BV-multiplar över 10 och under 

0 framstår som extremvärden. En noggrann kontroll av materialets extremvärden visar på 

flertalet felberäkningar vilka grundar sig i felaktigheter i inhämtad data. Felberäkningarna 

i materialet beror exempelvis på nyemissioner, aktiesplittar och valutakurser där endast 

aktiepriset har justerats. Anledningarna till att negativa multiplar exkluderas beror på att 

en negativ multipel inte anses användbar vid jämförelse med en positiv multipel. 

Förfarandet enligt ovan leder till en högre kvalitet i materialet (Wilcox 1984, 2006). Det 

bearbetade datamaterialet kontrolleras med tio slumpmässiga stickprov per år och jämförs 

mot årsredovisningar, Reuters Eikon samt andra externa källor. Utöver stickproven 

granskas det bearbetade materialets ytterligheter vilket resulterade i ett fåtal 

exkluderingar. 

3.7.2 Bearbetning av data 

För strategi 1 används dataurvalet som existerar efter borttagning av extremvärden samt 

databortfall. Vilket innebär att P/BV-multiplar under 0 och över 10 har exkluderats för 

hela materialet. Materialet bearbetas ytterligare för att anpassas till regressionsanalysen 

för strategi 2 vilket innebär restriktioner för variabeln RE. Anledningarna till de valda 

bearbetningarna grundar sig i att öka användbarheten vid regressionsanalysen, men även 

att skapa goda förutsättningar för replikering. 

Utgångspunkten är Wilcox (1984, 2006) restriktioner där RE lägre än -10 % och högre 

än 40 % rensats bort. Författarens studie genomfördes på den amerikanska 
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aktiemarknaden varför det förefaller naturligt att undersöka ytterligare restriktioner på 

den svenska aktiemarknaden eftersom den avsevärt skiljer sig från den amerikanska i 

antalet bolag. Därmed undersöktes en mer generös, -20 % till 50 %, restriktion samt en 

snävare, 0 % till 20 %, restriktion. Restriktionen med begränsningarna 0 % till 20 % erhöll 

en högre förklaringsgrad än övriga i regressionsanalysen och används därmed i strategi 

2. 

3.7.3 Beroende variabel - Pris/Bokfört värde 

Den beroende variabeln är P/BV och räknas ut genom att priset per aktie den 31 mars 

divideras med det bokförda värdet per aktie baserat på senast utgivna årsredovisning den 

31 mars för respektive år. Studiens data är hämtad från Datastream. Det bör därför 

uppmärksammas att multiplarna uppdateras för den större delen av urvalet under januari, 

februari och mars månad i samband med publicering av bokslut för respektive bolag. 

Studien tar inte hänsyn till bolag som använder sig av brutna räkenskapsår. 

3.7.4 Förklarande variabel - Räntabilitet på eget kapital 

Som förklarande variabel används räntabilitet på eget kapital. Variabeln döps till RE i 

regressionsanalysen. Anledningen till att studien inte inkluderar övriga variabler som 

enligt Damodaran (2012) påverkar P/BV-multipeln grundar sig i brist på tillförlitlig data. 

Ytterligare ett argument till att endast inkludera RE är enligt Damodaran (2012) och 

Wilcox (1984, 2006) att det är den variabeln som enskilt har störst påverkan på P/BV-

multipeln. Nyckeltalet baseras på senast redovisade nettoresultat i förhållande till det egna 

kapitalet för den senast tillgängliga data per den 31 mars. Nyckeltalet anses vara 

konventionellt gångbart att använda vid regressionsanalyser eftersom nyckeltalet är 

vedertaget och används i tidigare studier (Damodaran 2012; Wilcox 1984, 2006). Det kan 

finnas en problematik med bokföringstekniska åtgärder som kan påverka 

resultaträkningen vilket kan leda till en skevhet i båda riktningarna för nyckeltalet. Den 

standardiserade redovisningen enligt IFRS rekommendationer leder dock till en ökad 

jämförbarhet. 

3.8 Studiens strategier 

För att mäta effekten av P/BV-multipeln på den svenska aktiemarknaden undersöker 

studien två strategier för varje år samt två referensportföljer som inkluderar hela urvalet 

för respektive strategi. Genom att använda två skilda tillvägagångssätt kan en bredare 

analys över utvecklingen för de enskilda portföljerna samt P/BV-multipeln som helhet 

genomföras. Den ena av strategierna bygger på rangordning av P/BV-multipeln, medan 

den andra grundas i regressionsanalys. Strategierna följer ett gemensamt tillvägagångssätt 

där tre olika fraktiler skapas, materialet delas på mitten, sedan kvartiler och slutligen 
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deciler. Portföljerna för respektive strategi omallokeras en gång per år den 31 mars. För 

att uppfylla syftet studeras endast ytterligheterna för varje indelning vilket totalt resulterar 

i sex portföljer för respektive år exklusive referensportföljerna. Indelningen öppnar för 

en bredare analys över hur portföljerna med varierande antal bolag presterar dels internt 

mot övriga portföljer inom respektive strategi, men även mot den andra strategin. 

Strategierna beskrivs mer ingående nedan. 

 

3.8.1 Strategi 1 – Sortering av multipeln Pris/Bokfört värde 

Utgångspunkten för strategin är med hänsyn till P/BV-multipeln att sortera in materialet 

från lägsta till högsta multipel. Intressant att undersöka för strategin inom ramen för P/BV 

är dels hur den presterar jämfört med OMXSPI och strategins referensportfölj. Likväl är 

en intern analys av intresse genom att kartlägga hur aktier med hög respektive låg multipel 

utvecklas och om det finns en systematisk trend. Vid en uppdelning på mitten av 

materialet skapas således två portföljer. Första halvan, hädanefter benämnd halva 1, 

innehåller lägre P/BV-multiplar och den andra halvan, hädanefter benämnd halva 2, högre 

multiplar. Systematiken är densamma för kvartil 1 och decil 1 samt kvartil 4 och decil 10. 

 

Slutsatserna som författarna ämnar att arbeta fram är således vilken indelning som 

genererar högst avkastning jämfört OMXSPI och strategins referensportfölj. Utöver det 

analyseras avkastningen för respektive portfölj. Då en stor del av den tidigare forskningen 

är utförd på den amerikanska aktiemarknaden blir det intressant att undersöka huruvida 

strategin fungerar på den svenska aktiemarknaden och om värdeaktier med lägre P/BV-

multipel presterar bättre än tillväxtaktier med högre multipel. 

3.8.2 Strategi 2 – Sortering baserad på regressionsanalys 

Tillvägagångssättet för strategi 2 beräknar fram skillnaden mellan den skattade P/BV-

multipeln och den faktiska multipeln vilket sedan ligger till grund för om aktien anses 

vara över- eller undervärderad med hjälp av bolagets RE. Tillvägagångssättet är i enlighet 

med Wilcox (1984, 2006). För att begränsa urvalet och öka sannolikheten för eliminering 

av bolag med problem används inom den här strategin begränsningar för inkluderade 

variabler. Strategin baseras på att RE över 20 % och under 0 % samt P/BV över 10 och 

under 0 elimineras från urvalet som tidigare nämnts. Slutligen delas urvalet i enlighet med 

strategi 1 in i halva 1 och halva 2, kvartiler samt deciler. 

Syftet med strategi 2 är att undersöka den påverkansfaktor som kan anses finnas när RE 

inkluderas för att skatta fram en P/BV-multipel. Tillvägagångssättet skapar en möjlighet 

till att kontrastera två strategier mot varandra med utgångspunkt i samma multipel, men 

med skilda förfaranden. Likt strategi 1 kommer även en intern analys över hur antalet 
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bolag per portfölj påverkar den kumulativa avkastningen att analyseras. Vidare blir det 

intressant att studera hur portföljerna för varje indelning presterar när börsen kraftigt 

stiger och sjunker.  

3.8.3 Referensportföljer 

Som referensportföljer i studien inkluderas hela urvalet för varje strategi för sig för att 

jämföra prestationen för de två strategierna mot respektive referensportfölj. Skillnaden 

mellan referensportföljen och det jämförelseindex som används är att referensportföljen 

inte kommer att viktas utifrån bolagens storlek. Således kan ett bolag som rör sig kraftigt 

i någon riktning under ett år leda till en större inverkan på referensportföljerna. 

Författarna anser det intressant att inkludera referensportföljer för möjlighet till 

jämförelse dels mot OMXSPI och dels studiens strategier. 

3.9 Regressionsanalys 

Följande avsnitt beskriver och framställer metoden för regressionsanalysen i studien. 

Metoden som används är Ordinary Least Square, hädanefter benämnd OLS. 

Regressionsanalyserna tillhör strategi 2 där P/BV är den beroende och RE den förklarande 

variabeln. 

Det primära för den här studiens regressionsskattningar är att genom skattningar av P/BV 

sortera fram de aktierna med störst divergens från det faktiska P/BV-värdet. Det 

implicerar att det är avkastningen som i slutändan är det som anses viktigast. Med 

anledning av detta bör inte regressionernas förklaringsgrad ses som central för analysen 

av skattningarna. Wooldridge (2013)  redogör för att en låg förklaringsgrad är vanligt 

förekommande vid tvärsnittsdata och att det inte är något allvarligt problem. Vidare 

menar författaren att en lägre förklaringsgrad inte nödvändigtvis behöver betyda att 

regressionsmodellen är dålig. Författarna till den här studien har dock tagit hänsyn till 

regressionernas P-värden för att tolka den förklarande variabelns signifikans. Eftersom 

modellen endast innehåller en förklarande variabel kan multikolinjäritet inte uppstå 

eftersom det krävs två eller flera förklarande variabler för att fenomenet skall uppstå 

(Wooldridge 2013). 

Utgångspunkten vid en OLS-regression är att den data som används skall vara 

normalfördelad (Wooldridge 2013). Genom att logaritmera inkluderade variabler kan en 

högre grad av normalfördelning uppnås vilket implicerar lägre standardavvikelser 

(Wilcox 1984). Om så är fallet kan det generera en ökad trovärdighet till studien. Vid 

arbete med tvärsnittsdata finns det problem att ta i beaktning vilket ställer specifika krav 

på tester och eventuella bearbetningar för att säkerställa signifikansen i körningarna. 
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3.9.1 Heteroskedasticitet 

Ett vanligt problem som skapar osäkerhet vid tolkning av en regressionsanalys med en 

eller flera beroende variabler är heteroskedasticitet (Wooldridge 2013). Upptäckt och 

åtgärdad heteroskedasticitet ökar effektiviteten i modellen vilket i nästa steg stärker 

trovärdigheten i studien, dock kan modellen fortfarande vara linjär samt objektiv trots 

förekomst av heteroskedasticitet. Antagande vid en klassisk regressionsmodell är att 

slumptermen antar en homoskedastisk fördelning vilket innebär att den har en konstant 

varians och således genererar en jämn spridning (Gujurati & Porter 2009). Gujurati och 

Porter (2009) menar att heteroskedasticitet bör ses mer som en regel än ett undantag vid 

användning av tvärsnittsdata som inkluderar heterogena enheter. Resonemanget styrker 

anledningen till varför stor vikt bör läggas vid att undersöka samt åtgärda vid en eventuell 

förekomst. 

I den här studien skulle en hög grad av heteroskedasticitet innebära att modellens 

skattningar för P/BV* blir felaktiga och ineffektiva. Eftersom standardfelet för den 

förklarande variabeln RE kommer att anta ett för högt, alternativ för lågt, värde vilket i 

sin tur gör att modellen inte är signifikant på en tillfredsställande nivå. Ett alternativ till 

att komma tillrätta med heteroskedasticitet är att inkludera ytterligare en förklarande 

variabel i modellen eftersom avsaknaden av en specifik x-variabel kan leda till att något 

viktigt i modellen går om intet. Dock är det inte ett alternativ för den här studien eftersom 

den endast inkluderar en förklarande variabel, RE. 

För att kartlägga om problemet med heteroskedasticitet existerar är det därför nödvändigt 

att testa modellerna genom ett White’s-test. Gujurati och Porter (2009) menar att testet är 

användbart för test av både ren heteroskedasticitet, men även för eventuella 

specifikationsfel i modellen. Vidare kan White’s-test ses som generellt i sin utformning, 

jämfört med till exempel Breusch-Pagan-testet, vilket följaktligen leder till en mer 

generell form av heteroskedasticitet (Verbeek 2012). För att avgöra huruvida det 

föreligger problem med icke konstant varians ställer modellen upp statistiska hypoteser, 

där nollhypotesen är att det inte föreligger någon heteroskedasticitet. 

3.9.2 Robusta standardavvikelser 

Föreligger problem med heteroskedasticitet menar Gujurati och Porter (2009) att 

beräkning av robusta standardavvikelser är användbart. Metoden går ut på att 

transformera om de ursprungliga standardavvikelserna vilket leder till effektivare 

skattningar av den beroende variabeln (Gujurati & Porter 2009). Förfarandet sker genom 

en korrektion med hjälp av White’s procedur för korrigering av varianser och 

standardavvikelser. Metoden är enligt Verbeek (2012) användbar vid problem med 

heteroskedasticitet för ett större stickprov varför den är applicerbar för den här studien. 
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3.9.3 Modellspecifikation 

En viktig del i metoden när statistisk data analyseras med hjälp av regressionsmodeller är 

att undersöka huruvida det föreligger specifikationsfel eller ej. Ett antagande inom ramen 

för klassisk linjär regressionsmodell är att regressionsmodellen för analysen är korrekt 

specificerad (Gujurati & Porter 2009). Problemet ligger därmed i om modellen inkluderar 

relevanta variabler. Den här studien inkluderar endast en beroende samt en förklarande 

variabel vilket leder till att problematiken med inkludering av flera irrelevanta variabler 

är obefintlig. Även om den inputdata som används har bearbetats och kontrollerats med 

stickprov kan det finnas mätfel för både X- och Y-variabeln (Gujurati & Porter 2009). 

För att undersöka om det föreligger specifikationsfel i regressionsmodellen används det 

generella testet Ramsey RESET (Ramsey 1969). Nollhypotesen i testet är att modellen är 

korrekt, det vill säga att den inte har något specifikationsfel. Vidare kräver testet inte 

någon specifik alternativmodell vilket förefaller lämpligt utifrån den här studien (Gujurati 

& Porter 2009). Därmed ska inte Ramsey-testet ses som en lösning på ett eventuellt 

specifikationsfel utan som en verifiering på modellens användbarhet och tillförlitlighet. 

3.10  Studiens trovärdighet 

3.10.1 Reliabilitet 

Författarna har valt att noggrant redogöra och analysera tillvägagångssättet för studiens 

datamaterial för att minimera felaktigheter och skapa konsekventa resultat. Tydligheten i 

strukturen, arbetssättet samt beslut stärker förtroendet och pålitligheten för författarnas 

arbete, men även för studiens resultat (Bryman & Bell 2005). 

 

För att öka studiens trovärdighet tillämpas stickprov på studiens data för att säkerställa 

att den data som används är korrekt och därmed även användbar. Eftersom studien bygger 

på data som klassas som sekundärdata är det av stor betydelse att det finns en hög 

tillförlitlighet. Även om studiens data är hämtad från Datastream vilken är en 

välrenommerad och välanvänd databas inom både forskning och den finansiella industrin, 

bör materialet kritiskt granskas. Författarna har genom en ökad förståelse för 

datamaterialets innehåll och uppbyggnad ökat transparensen. Då studiens data hämtas 

direkt utan någon modifikation skall den reflektera verkligheten vilket innebär en hög 

reliabilitet för studien. Tillämpningen av sekundärdata utelämnar egna tolkningar av 

författarna vilket således inte kan påverka studiens trovärdighet.  

 

Viktigt att poängtera är dock att viss data elimineras eftersom extremvärden samt negativa 

multiplar inte inkluderas i studien, därmed finns det en påverkan från författarna. Vidare 

faller det sig naturligt att det finns bortfall under den undersökta tidsperioden vilket 
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därmed måste tas i beaktning vid en replikering av studien. Det är av stor vikt att påpeka 

att det finns en mänsklig faktor vid bearbetning av data i framförallt Excel vilket påverkar 

reliabiliteten negativt i studien. Genom ett noggrant och metodiskt arbete samt utförda 

kontroller, har författarna minimerat risken för fel. Processen har utförts genom att 

författarna strukturerat delat upp de olika åren och genomfört samma antal stickprov varje 

år som sedan jämförts med årsredovisningar och andra externa källor. 

 

Användandet av Eviews vid analys och regressionsskattningar minskar risken för 

systematiska mätfel. Eftersom studien tar sin utgångspunkt i sekundäranalys genom 

nämnd databas genererar det en möjlighet att replikera och återskapa studiens resultat, 

vilket ökar tillförlitligheten. Det ska påpekas att databaserna primärt är avsedda för den 

amerikanska aktiemarknaden varför författarna har ett kritiskt förhållningssätt till den 

data som används. 

3.10.2 Validitet  

Vikten av att studien mäter det som den ämnar mäta beskrivs som validitet enligt Bryman 

och Bell (2005). Därmed är det viktigt att diskutera studiens validitet utifrån den 

tvärsnittsdesign som tillämpas för att undersöka om strategierna fungerar på den svenska 

aktiemarknaden. 

 

Användandet av tvärsnittsdata ger studien ökad validitet eftersom designen leder till ett 

större urval över tidsperioden till skillnad mot en tidsseriedesign (Wooldridge 2013). Det 

implicerar att tvärsnittsdesignen möjliggör att aktier som avnoterats för respektive år kan 

inkluderas vilket inte är fallet för en tidsserie. Metoden som används i den här studien 

anser författarna vara konventionell så till vida att flera tidigare studier som gjorts inom 

området arbetar med liknande variabler och statistiska verktyg, vilket även det stärker 

validiteten. Med hänsyn till att OLS-regressionen tar sin utgångspunkt i antagandet om 

konstant varians, är det därför viktigt att stärka validiteten. Genom att testa och eventuellt 

justera för heteroskedasticitet ökar precisionen i skattningarna för P/BV*. Ytterligare ett 

antagande i OLS-modellen är att den data som används är normalfördelad varför 

logaritmerad data kan öka validiteten i studien.  

 

Med tidigare studier i åtanke, kan den här studien delvis ses som replikerande i sitt 

utförande vilket stärker validiteten. Även om tidigare studier utförts på andra marknader, 

kan tillvägagångsmetodiken anses vara vedertagen och användbar. Damodaran (2012) 

visar på ett tydligt samband mellan P/BV och RE vilket stärker studiens validitet. Studiens 

jämförbarhet mot OMXSPI är hög eftersom indexet representerar de listor samt aktier 

som inkluderas i studien. Det finns dock en risk för en minskad validitet om allt för många 

bolag exkluderas i studien på grund utav extremvärden och felberäkningar. 
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3.10.3 Generaliserbarhet 

Förutsättningarna kan anses vara goda för studiens generaliserbarhet med tanke på att den 

data som används är tillgänglig. Tidigare studier har nästan uteslutande gjorts på den 

amerikanska marknaden, med undantag för några stycken på den europeiska. Resultatet 

bör i sig inte vara applicerbart på den övriga nordiska marknaden även om stora delar av 

de olika börserna liknar varandra vad gäller listor och storlek på bolag. Det ligger en 

problematik i att göra studien på en annan tidsperiod med tanke på konjunkturen och att 

antal bolag på de olika listorna varierar från år till år. Det är viktigt att ta i beaktning vid 

jämförelse mellan den här studiens och tidigare studiers resultat. 

Sverige är relativt sett många andra länder ett mer tjänstebaserat land vilket leder till att 

många bolag noterade på Stockholmsbörsen innehar tämligen lite materiella tillgångar. 

Storleken skapar således problem vid replikering och jämförelse länder emellan. Vidare 

använder amerikanska bolag andra redovisningsprinciper samt att årsvinsten definieras 

annorlunda. Därmed kan tillvägagångssättet innehållandes RE antas skapa problem om 

nyckeltalet inte beräknas enligt samma metod vilket i sin tur kan generera felaktiga 

resultat. 

Då de statistiska testerna tar signifikanstest i anspråk kan det anses stärka 

generaliserbarheten i skattningarna. Vidare skapar studiens relativt stora urval en 

tillförlitlighet och således även en generaliserbarhet. 
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4 Resultat 

4.1 Regressionsresultat 

Det här avsnittet ämnar att presentera de statistiska resultaten från studiens 

regressionsanalyser samt de statistiska tester som utförts på materialet tillhörande strategi 

2. De statistiska regressionsanalyserna har genererat en regressionsskattning per år vilket 

följaktligen leder till totalt elva regressioner. Ett axplock av OLS-regressionerna och 

övriga statistiska tester gjorda i Eviews återfinns i appendix 1. 

För att avgöra huruvida den förklarande variabeln RE är signifikant för respektive år 

används P-värdet. Resultaten för ursprungsskattningarna visar att den förklarande 

variabeln RE är signifikant då P-värdet <0,01 under alla år med undantag för 2006, 2007 

och 2009. Med undantag för 2006 och 2009 är RE signifikant till fem procents signifikans 

nivå under resterande åren då P-värdet <0,05. Resultaten tolkas som att RE är skild från 

noll för majoriteten av åren vilket implicerar att den förklarande variabeln har en påverkan 

på den beroende variabeln, P/BV. Samtliga statistiska resultat återfinns nedan i tabell 4.1. 

 Tabell 4.1 - Statistiska resultat för strategi 2 

 OLS-Regression RAMSEY-test White’s-test 

Ingångsår Variabel1 P-värde Specifikation2 P-värde P-värde 

2004 RE03 0,0005*** P_BV04 RE03 0,0099*** 0,0130** 

2005 RE04 0,0076*** P_BV05 RE04 0,007*** 0,0172** 

2006 RE05 0,0988* P_BV06 RE05 0,8471 0,8963 

2007 RE06 0,0355** P_BV07 RE06 0,6076 0,1833 

2008 RE07 0,0044*** P_BV08 RE07 0,2477 0,4529 

2009 RE08 0,1178 P_BV09 RE08 0,5234 0,9747 

2010 RE09 0,0001*** P_BV10 RE09 0,8963 0,8460 

2011 RE10 0,0001*** P_BV11 RE10 0,1045 0,0105** 

2012 RE11 0,0000*** P_BV12 RE11 0,1885 0,5257 

2013 RE12 0,0000*** P_BV13 RE12 0,1381 0,9010 

2014 RE13 0,0000*** P_BV14 RE13 0,2061 0,8574 

Signifikansnivå: *** <0,01, ** <0,05, * <0,1. 
1 Räntabilitet på eget kapital, följt av årtal. 
2 Pris/bokfört värde, följt av årtal och RE1. 

 

Vid regressionsskattningarna genererade de logaritmerade variablerna ingen signifikant 

större skillnad mot ursprungsmaterialet. Varvid studien inte använder sig av logaritmerad 

data. Tvärsnittsdata har generellt lägre förklaringsgrader varför det för den här studien 

inte är intressant att studera den enskilt för varje regressionsanalys. Förklaringsgraden 

kan dock beaktas vid jämförelse regressioner emellan för att undersöka användbarheten. 

I den här studien innebär det att förklaringsgraden används för att avgöra för vilken av de 

olika restriktionerna för RE som används för strategi 2. 
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För att avgöra modellens trovärdighet och funktionsduglighet genomförs Ramsey 

RESET-test för samtliga år. Nollhypotesen är att modellen är korrekt specificerad. 

Resultaten indikerar att nollhypotesen inte kan förkastas då nio av elva år uppvisar  

P-värden >0,1. RAMSEY-testet tolkas som att modellen inte är felspecificerad för 

majoriteten av åren. 

Initialt antas att materialets standardavvikelser innehar en konstant varians vilket är 

förenligt med OLS-modellens grundläggande antagande. För att avgöra huruvida 

förekomsten av heteroskedasticitet förekommer eller ej används White’s-test. Eftersom 

tvärsnittsdata används kan sannolikheten anses vara hög för att standardavvikelserna inte 

har konstant varians. Nollhypotesen är att standardavvikelserna har homoskedastisk 

varians. Det kan utifrån resultaten i White’s-testerna konstateras att nollhypotesen kan 

förkastas för tre av tio regressioner då P-värdet <0,05 vilka därmed uppvisar 

heteroskedasticitet. Även om resultatet kan tolkas som att det inte existerar någon 

överhängande problematik med heteroskedasticitet har robusta standardavvikelser 

beräknats och använts vid regressionsskattningarna för att analysera eventuell skillnad. 

Resultaten visar på en marginell skillnad i förklaringsvariabelns P-värde och signifikans, 

där robusta standardavvikelser resulterade i högre P-värden samt högre 

standardavvikelser för den förklarande variabeln. Slutsatsen är därför att modellen inte 

korrigeras för robusta standardavvikelser och att förekomsten av heteroskedasticitet inte 

påverkar trovärdigheten för studiens resultat. 

Utfallen från studiens statistiska tester styrker modellens tillförlitlighet ur ett statistiskt 

perspektiv. Det ska dock poängteras att det inte har en ekonomisk inverkan på resultatet. 
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4.2 Resultatsammanställning för strategierna 

4.2.1 Strategi 1 - Sortering av multipeln Pris/Bokfört värde 

Genom en uppdelning där hela urvalet delas på mitten visar resultatet att högre P/BV-

multiplar genererar högre kumulativ avkastning enligt tabell 4.2. Indelningen ger mellan 

108 och 119 bolag per halva över tidsperioden. Halva 2 inkluderar P/BV-multiplar från 

1,1 upp till 9,8 och genererar en kumulativ avkastning på 247,2 % under tidsperioden. 

Vidare har halva 2 en genomsnittlig P/BV-multipel på 3,8 jämfört med halva 1 som har 

lägst genomsnittlig P/BV-multipel, 1,2. För halva 1 sträcker sig P/BV-intervallet från 0,1 

upp till 2,9 under tidsperioden och genererar en kumulativ avkastning på 177,3 %. 

Resultatet visar att halva 1 med lägre P/BV-multiplar presterar sämre än halva 2 och 

referensportföljen men bättre än OMXSPI under tidsperioden. Halva 2 har en högre 

avkastning än halva 1 under nio av åren och lägre avkastning under de två resterande åren.  

Tabell 4.2 - Resultatsammanställning för strategi 1, halva 1 och halva 2 

Ingångsår Halva 1 Halva 2 Referensportfölj OMXSPI 

2004 34,8 19,2 27,0 14,8 

 (0,2-2,0) (2,0-9,2) (0,2-9,2)  

2005 44,7 51,9 48,3 40,8 

 (0,3-2,3) (2,4-9,6) (0,3-9,6)  

2006 14,3 16,4 15,4 16,8 

 (0,3-2,9) (2,9-9,4) (0,3-9,4)  

2007 -21,7 -17,8 -19,7 -21,1 

 (0,3-2,7) (2,7-9,2) (0,3-9,2)  

2008 -40,4 -37,9 -39,1 -36,0 

 (0,3-1,8) (1,8-9,6) (0,3-9,6)  

2009 85,0 79,1 82,1 62,2 

 (0,1-1,1) (1,1-8,5) (0,1-8,5)  

2010 10,3 12,1 11,2 12,3 

 (0,2-1,7) (1,7-9,6) (0,2-9,6)  

2011 -15,7 -6,0 -10,9 -7,1 

 (0,3-1,9) (1,9-9,5) (0,3-9,5)  

2012 6,8 8,3 7,6 10,9 

 (0,2-1,6) (1,6-9,8) (0,2-9,8)  

2013 24,4 25,9 25,2 17,3 

 (0,2-1,8) (1,8-9,2) (0,2-9,2)  

2014 16,6 25,4 21,0 23,3 

 (0,2-2,0) (2,0-9,6) (0,2-9,6)  

  

9,7 

 

12,0 

 

10,9 

 

9,0 Geometrisk årlig avkastning 

Kumulativ avkastning 177,3 247,2 212,0 158,6 

Genomsnittlig P/BV 1,2 3,8 2,5  
* Övre siffran för varje år är den procentuella avkastningen. Intervallet för P/BV-multipeln står i parentes. 
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Vid indelning i kvartiler minskar antalet bolag till mellan 54 och 60 stycken över 

tidsperioden. Enligt Tabell 4.3 genererar högre P/BV-multiplar en högre kumulativ 

avkastning. Kvartil 4 har en kumulativ avkastning på 236,6 % och genomsnittlig  

P/BV-multipel på 5,0 vilket är högre än kvartil 1 med en genomsnittlig multipel på 0,9 

och en kumulativ avkastning på 155,8 %, differensen i den kumulativa avkastningen är 

80,8 procentenheter. Kvartil 4 har högre avkastning än kvartil 1 under sju av elva år och 

högre än OMXSPI under sex av åren. Med en lägre avkastning än OMXSPI för sex av 

åren har kvartil 1 också en lägre kumulativ avkastning. 

 

Tabell 4.3 - Resultatsammanställning för strategi 1, kvartil 1 och kvartil 4 

Ingångsår Kvartil 1 Kvartil 4 Referensportfölj OMXSPI 

2004 38,0 12,5 27,0 14,8 

 (0,2-1,3) (3,3-9,2) (0,2-9,2)  

2005 46,9 58,3 48,3 40,8 

 (0,3-1,6) (3,5-9,6) (0,3-9,6)  

2006 18,9 11,4 15,4 16,8 

 (0,3-1,6) (3,9-9,4) (0,3-9,4)  

2007 -28,5 -15,4 -19,7 -21,1 

 (0,3-1,6) (3,9-9,2) (0,3-9,2)  

2008 -45,3 -35,2 -39,1 -36,0 

 (0,3-1,1) (3,1-9,6) (0,3-9,6)  

2009 98,6 91,0 82,1 62,2 

 (0,1-0,7) (1,94-8,5) (0,1-8,5)  

2010 8,2 9,9 11,2 12,3 

 (0,2-1,1) (3,0-9,6) (0,2-9,6)  

2011 -17,8 -11,2 -10,9 -7,1 

 (0,3-1,1) (3,3-9,5) (0,3-9,5)  

2012 3,3 6,4 7,6 10,9 

 (0,2-0,9) (2,7-9,8) (0,2-9,8)  

2013 33,5 25,6 25,2 17,3 

 (0,2-1,0) (3,0-9,2) (0,2-9,2)  

2014 11,4 24,2 21,0 23,3 

 (0,2-1,1) (3,4-9,6) (0,2-9,6)  

  

8,9 

 

11,7 

 

10,9 

 

9,0 Geometrisk årlig avkastning 

Kumulativ avkastning 155,8 236,6 212,0 158,6 

Genomsnittlig P/BV 0,9 5,0 2,5  
* Övre siffran för varje år är den procentuella avkastningen. Intervallet för P/BV-multipeln står i parentes. 
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När urvalet delas in i deciler inkluderas det mellan 21 till 24 bolag för varje decil. 

Resultatet enligt tabell 4.4 är detsamma som tidigare. Högre P/BV-multiplar i decil 10 

har en högre kumulativ avkastning än decil 1 med lägre P/BV-multiplar. Decil 10 har en 

kumulativ avkastning på 197,5 % vilket är lägre än kvartil 4 med en kumulativ avkastning 

på 236,6 %. Decil 1 har en lägre avkastning än decil 10 och OMXSPI för sju av de elva 

åren. P/BV-intervallen för respektive decil är 0,1 till 1,2 för decil 1 och 3,2 till 9,8 för 

decil 10. Under åren då börsen faller underprestar decil 1 under samtliga år OMXSPI och 

decil 10 visar på det omvända förhållandet. 

  

Tabell 4.4 - Resultatsammanställning för strategi 1, decil 1 och decil 10 

Ingångsår Decil 1 Decil 10 Referensportfölj OMXSPI 

2004 27,6 7,8 27,0 14,8 

 (0,2-0,9) (5,3-9,2) (0,2-9,2)  

2005 56,1 43,2 48,3 40,8 

 (0,3-1,2) (5,4-9,6) (0,3-9,6)  

2006 16,0 23,0 15,4 16,8 

 (0,3-1,2) (5,7-9,4) (0,3-9,4)  

2007 -30,7 -18,0 -19,7 -21,1 

 (0,3-1,1) (6,0-9,2) (0,3-9,2)  

2008 -44,3 -32,5 -39,1 -36,0 

 (0,3-0,7) (4,8-9,6) (0,3-9,6)  

2009 130,9 95,8 82,1 62,2 

 (0,1-0,4) (3,2-8,5) (0,1-8,5)  

2010 -4,1 4,5 11,2 12,3 

 (0,2-0,7) (4,9-9,6) (0,2-9,6)  

2011 -15,7 -6,9 -10,9 -7,1 

 (0,3-0,8) (5,2-9,5) (0,3-9,5)  

2012 -12,5 -4,2 7,6 10,9 

 (0,2-0,6) (4,4-9,8) (0,2-9,8)  

2013 34,6 26,5 25,2 17,3 

 (0,2-0,6) (4,2-9,2) (0,2-9,2)  

2014 3,8 22,6 21,0 23,3 

 (0,2-0,8) (5,4-9,6) (0,2-9,6)  

     

Geometrisk årlig avkastning 6,7 10,4 10,9 9,0 

Kumulativ avkastning 103,5 197,5 212,0 158,6 

Genomsnittlig P/BV 0,6 6,4 2,5  
* Övre siffran för varje år är den procentuella avkastningen. Intervallet för P/BV-multipeln står i parentes. 
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4.2.2 Strategi 2 – Sortering baserad på regressionsanalys 

I den här strategin sorteras urvalet utefter differensen mellan den skattade P/BV-multipeln 

samt den faktiska multipeln. Vid uppdelningen mellan halva 1 och halva 2 resulterar det 

i 42 till 70 bolag per halva under tidsperioden. Resultatet enligt tabell 4.5 visar att 

referensportföljen har en högre kumulativ avkastning än halva 1 och halva 2 samt 

OMXSPI. Halva 1 har en kumulativ avkastning på 280,2 % och halva 2 en kumulativ 

avkastning på 293,6 %. 

Intervallet för P/BV-multipeln för halva 1 sträcker sig från 0,2 upp till 2,9 och intervallet 

för halva 2 är mellan 0,9 och 8,6. Halva 2 har en högre avkastning än halva 1, 

referensportföljen och OMXSPI under samtliga år som OMXSPI har negativ avkastning. 

 

Tabell 4.5 - Resultatsammanställning för strategi 2, halva 1 och halva 2 

Ingångsår Halva 1 Halva 2 Referensportfölj OMXSPI 

2004 33,0 28,3 30,6 14,8 

 (0,6-1,9) (1,3-6,3) (0,6-6,3)  

2005 50,6 44,9 47,7 40,8 

 (0,7-2,4) (1,9-7,9) (0,7-8,0)  

2006 20,4 8,3 14,4 16,8 

 (0,8-2,5) (2,1-7,2) (0,8-7,2)  

2007 -23,0 -14,3 -18,6 -21,1 

 (0,7-2,3) (2,2-8,6) (0,7-8,6)  

2008 -43,8 -33,7 -38,7 -36,0 

 (0,4-1,6) (0,9-5,1) (0,4-5,1)  

2009 107,7 63,4 85,5 62,2 

 (0,2-1,0) (0,9-4,9) (0,2-4,9)  

2010 16,0 15,7 15,8 12,3 

 (0,2-2,2) (1,1-8,2) (0,2-8,2)  

2011 -12,5 1,2 -5,6 -7,1 

 (0,3-2,0) (1,1-6,1) (0,3-6,1)  

2012 10,4 14,7 12,6 10,9 

 (0,4-1,7) (0,9-6,5) (0,4-6,5)  

2013 30,8 20,0 25,3 17,3 

 (0,3-2,2) (1,1-6,9) (0,3-6,9)  

2014 19,8 30,8 25,3 23,3 

 (0,4-2,9) (1,2-7,0) (0,4-7,0)  

     

Geometrisk årlig avkastning  12,9 13,3 13,3 9,0 

Kumulativ avkastning 280,2 293,6 294,8 158,6 

Genomsnittlig P/BV 1,2 2,8 2,0  
* Övre siffran för varje år är den procentuella avkastningen. Intervallet för P/BV-multipeln står i parentes. 
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När materialet delas in i kvartiler inkluderas det 21 till 35 bolag per kvartil under 

tidsperioden. Resultatet i tabell 4.6 visar att kvartil 1 har en kumulativ avkastning på 

407,1 %. Den genomsnittliga P/BV-multipeln för kvartilen är 0,9 vilket kan jämföras med 

kvartil 4 som har en genomsnittlig multipel på 3,5 och en kumulativ avkastning på 

354,9 %. Båda har en högre kumulativ avkastning än referensportföljen samt OMXSPI. 

Kvartil 1 har en högre avkastning än kvartil 4 och OMXSPI under sex år. Kvartilens 

P/BV-intervall sträcker sig från 0,2 upp till 1,8 under tidsperioden jämfört med kvartil 4 

som har ett intervall mellan 1,1 och 8,6. Resultatet visar att kvartil 4 har en högre 

avkastning än kvartil 1 och OMXSPI under de negativa åren 2007, 2008 och 2011. 

 

Tabell 4.6 - Resultatsammanställning för strategi 2, kvartil 1 och kvartil 4 

Ingångsår Kvartil 1 Kvartil 4 Referensportfölj OMXSPI 

2004 37,0 30,5 30,6 14,8 

 (0,6-1,6) (1,7-6,3) (0,6-6,3)  

2005 58,9 43,3 47,7 40,8 

 (0,7-1,8) (2,6-8,0) (0,7-8,0)  

2006 26,2 11,2 14,4 16,8 

 (0,8-1,8) (3,0-7,2) (0,8-7,2)  

2007 -29,9 -18,8 -18,6 -21,1 

 (0,7-1,8) (3,2-8,6) (0,7-8,6)  

2008 -42,5 -31,3 -38,7 -36,0 

 (0,4-1,2) (1,7-5,1) (0,4-5,1)  

2009 136,8 77,9 85,5 62,2 

 (0,2-0,7) (1,1-4,9) (0,2-4,9)  

2010 14,9 12,6 15,8 12,3 

 (0,2-1,4) (1,6-8,2) (0,2-8,2)  

2011 -9,2 8,3 -5,6 -7,1 

 (0,3-1,4) (1,6-6,1) (0,3-6,1)  

2012 8,4 21,1 12,6 10,9 

 (0,4-1,4) (1,2-6,5) (0,4-6,5)  

2013 45,4 11,6 25,3 17,3 

 (0,3-1,3) (1,2-6,9) (0,3-6,9)  

2014 17,6 33,7 25,3 23,3 

 (0,4-1,5) (1,8-7,0) (0,4-7,0)  

     

Geometrisk årlig avkastning  15,9 14,8 13,3 9,0 

Kumulativ avkastning 407,1 354,9 294,8 158,6 

Genomsnittlig P/BV 0,9 3,5 2,0  
* Övre siffran för varje år är den procentuella avkastningen. Intervallet för P/BV-multipeln står i parentes. 
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När materialet delas in i deciler innefattas 8 till 14 bolag per decil. Resultatet i tabell 4.7 

visar att decil 1 har en kumulativ avkastning på 563,7 %. I enlighet med 

kvartilindelningen är det aktier med högst potential enligt regressionsanalysen som har 

högst kumulativ avkastning. Decil 1 har en genomsnittlig P/BV-multipel på 0,7 och decil 

10 har en genomsnittlig multipel på 4,3 och en kumulativ avkastning på 526,4 %. Decil 

1 har en högre avkastning än decil 10, referensportfölj samt OMXSPI under fem av åren. 

När OMXSPI har en negativ avkastning har decil 1 lägre avkastning jämfört med decil 

10. Båda decilerna har en högre avkastning än OMXSPI under åtta av de elva åren.  

 

Tabell 4.7 - Resultatsammanställning för strategi 2, decil 1 och decil 10 

Ingångsår Decil 1 Decil 10 Referensportfölj OMXSPI 

2004 18,8 27,2 30,6 14,8 

 (0,6-1,0) (2,6-6,3) (0,6-6,3)  

2005 72,9 57,1 47,7 40,8 

 (0,7-1,2) (3,1-8,0) (0,7-8,0)  

2006 32,3 22,3 14,4 16,8 

 (0,8-1,4) (4,1-7,2) (0,8-7,2)  

2007 -28,5 -26,1 -18,6 -21,1 

 (0,7-1,1) (3,7-8,6) (0,7-8,6)  

2008 -54,8 -26,6 -38,7 -36,0 

 (0,4-0,7) (2,0-5,1) (0,4-5,1)  

2009 156,3 92,6 85,5 62,2 

 (0,2-0,4) (2,1-4,9) (0,2-4,9)  

2010 22,7 4,5 15,8 12,3 

 (0,2-1,0) (1,8-8,2) (0,2-8,2)  

2011 -2,6 25,8 -5,6 -7,1 

 (0,3-0,9) (2,3-6,1) (0,3-6,1)  

2012 17,9 29,8 12,6 10,9 

 (0,4-1,0) (1,6-6,5) (0,4-6,5)  

2013 81,8 0,8 25,3 17,3 

 (0,3-1,0) (1,9-6,9) (0,3-6,9)  

2014 15,1 42,7 25,3 23,3 

 (0,4-1,1) (2,7-7,0) (0,4-7,0)  

     

Geometrisk årlig avkastning 18,8 18,2 13,3 9,0 

Kumulativ avkastning 563,7 526,4 294,8 158,6 

Genomsnittlig P/BV 0,7 4,3 2,0  
* Övre siffran för varje år är den procentuella avkastningen. Intervallet för P/BV-multipeln står i parentes. 
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5 Analys 

5.1 Resultatnära analys - Strategi 1 

Resultaten för strategi 1 visar på att högre P/BV-multiplar det vill säga tillväxtaktier 

genererar en högre avkastning än värdeaktier med lägre P/BV-multiplar. Det är inte i 

enlighet med tidigare studier inom området där Fama och French (1998) samt De Bondt 

och Thaler (1987) med flera visar på att det motsatta förhållandet har ägt rum historiskt. 

Capaul, Rowley och Sharpe (1993) delade som tidigare nämnt urvalet med bolag på mitten 

utifrån P/BV-multipeln och erhöll ett entydigt resultat som visade på att den undre halvan 

presterade bättre på alla undersökta marknader. Den här studiens resultat visar på motsatsen 

där halva 2 med högre P/BV-multiplar genererar en högre kumulativ avkastning. 

Uppdelningen skapar en naturlig diversifiering eftersom urvalet delas på mitten varför det 

kan antas rimligt att bolag från flera olika sektorer med en varierande risk fördelas för 

respektive del. Det kan dock antas att det finns en övervikt i halva 2 med service- och 

tjänstebolag vilket förklaras av en liten andel materiella tillgångar. 

Uppdelningen som sker genom kvartiler och deciler visar på ett resultat som står i 

motsättning till tidigare forskning. Kvartil 1 presterar lägre avkastning än halva 1 och ett 

liknande scenario återfinns för decil 1 som presterar sämre än kvartil 1. Resultatet 

förstärker bilden av att aktier med lägre P/BV-multipel presterar sämre. En anledning kan 

vara att investerares förhoppningar om att fynda värdeaktier leder till övervärdering som 

sedan inte motsvarar uppställda förväntningar. På samma sätt visar resultatet att decil 10 

presterar sämre än kvartil 4 som i sin tur presterar sämre än halva 2, vilka alla tre består 

av tillväxtaktier. Orsaken till resultatet är att investerare övervärderar de högst värderade 

tillväxtaktierna, men undervärderar resterande tillväxtaktier i halva 2. Agerandet kan ta 

sin grund i att investerare agerar naivt och innehar för stora förväntningar på de högst 

värderade bolagen enligt P/BV-multipeln på den svenska aktiemarknaden. Resonemanget 

styrks av Lakonishok, Shleifer och Vishnys (1994) ståndpunkt om hur investerare på den 

amerikanska aktiemarknaden agerar. 

För indelningen i deciler visar resultatet på att decil 1 respektive decil 10 presterar ännu 

sämre relativt kvartil 1 och 4. Orsaken kan vara att aktierna tillhörande decil 1 ska vara 

lågt värderade på grund utav försämrade möjligheter till att växa och generera lönsamhet, 

men ändå värderas för högt av investerare. Ett upphov till övervärderingen kan vara att 

investerare vill fynda lågt värderade aktier och agera i enlighet med en Contrarian-

strategi.  Andra sidan av spektrumet i decil 10 förekommer det även här alltför höga 

förväntningar och decilen kan tänkas innehålla flertalet förhoppningsbolag som 

sedermera inte presterar. Det kan noteras att decil 10 värderas i genomsnitt 922 % högre 

än decil 1 för P/BV-multipeln vilket delvis kan förklara varför aktierna i decil 10 inte 
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genererar en högre avkastning än referensportföljen kommande tolv månader oavsett 

bolagens fortsatta lönsamhet. 

En anledning till resultatet kan vara internets påverkan och utökade användning på 

aktiemarknaden. Påverkansfaktorerna är flera, men framförallt bör ökad volym och högre 

grad av transparens bidra till att fler investerare dras till marknaden. Faktorerna bör 

följaktligen skapa en mer korrekt prissättning och snabbare korrigeringar för 

felprissättningar på aktiemarknaden. Vidare har internet skapat möjligheter till att få 

tillgång till andras information och strategier vilket således kan tänkas påverka 

investerares agerande. Faktorerna skapar en problematik för en strategi som är enkel att 

efterfölja vilket kan leda till en motsatt effekt vilket resultaten för strategi 1 tyder på. 

Enligt Barber och Odeans (2002) studie skall privata investerare bli mer överkonfidenta 

vid en ökad handel via internet vilket leder till att sannolikheten för felprissättningar ökar. 

Resonemanget kan inte urskiljas på den svenska aktiemarknaden med hänsyn till den här 

studiens resultat, förklaring är större flöden som genereras av såväl svenska som 

utländska institutionella investerare vilket inte ger möjligt till att urskilja privata 

investerares beteende. Privata investerare kan med förutsättningen att Nofsingers (2014) 

antagande om bristande informationsbearbetning stämmer, missgynnas av den högre grad 

av information som finns tillgänglig. Prissättningen på aktier kan dock antas bli mer 

korrekt om institutionella investerare kan dra fördel av en större mängd information. 

Därmed är det rimligt att anta att enklare strategier som sortering av P/BV-multipeln har 

spelat ut sin roll och att ökad information samt transparens har försvårat möjligheten till 

överavkastning. 

Den tillgängliga informationen idag är av högre kvalitet än tidigare på grund utav striktare 

regelverk vad gäller redovisning och informationsutgivning. Vidare har ett ökat antal 

informationskällor samt antalet analytiker som följer aktiemarknaden skapat bättre 

förutsättningar för en effektivare marknad. Resonemanget underbyggs av Fama (1965) 

som menar att antalet analytiker som följer ett bolag också påverkar prissättningen. Med 

mer information kan därmed slutsatsen dras om att bolag överlag är mer analyserade idag. 

Förutsättningarna bör skapa en effektivare marknad och följaktligen försämra P/BV-

multipelns förmåga att enskilt identifiera undervärderade aktier och generera 

överavkastning. 

Resultatet för strategin implicerar att investerare initialt värderar värdeaktier för högt och 

tillväxtaktier för lågt, men att prissättningen sedan korrigeras inom en 

tolvmånadersperiod. Ett skäl till att tillväxtaktier har värderats för lågt kan vara att 

investerare har börjat agera efter tidigare forskning och övergått till att vara försiktigare i 

sina värderingar av tillväxtaktier. Resonemanget står i opposition till Lakonishok, 

Shleifer och Vishnys (1994) som hävdar att investerare tenderar att agera naivt genom att 
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extrapolera historisk data alltför mycket in i framtiden vilket dock decil 10 indikerar. 

Kontrasteringen belyser svårigheten med strategin och den psykologiska aspekten 

eftersom resultatet i strategi 1 vittnar om att strategin inte är användbar för att urskilja 

värde- eller tillväxtaktier eftersom både decil 1 och decil 10 underpresterar 

referensportföljen. Strategins resultat slår fast att värde- och tillväxtaktier inte har 

presterat under tidsperioden varför istället aktierna som har högst avkastning återfinns i 

spannet mellan ytterligheterna. 

Värderingen av värde- respektive tillväxtaktier kan tänkas anta ett varierande förfarande 

beroende på rådande marknadsförhållanden och den senaste forskningen. Argumenten för 

resonemanget baseras på att intresset för aktiemarknaden varierar över tid vilket även 

gäller för investeringsstrategier. Om så är fallet skapar det osäkerhet huruvida investerare 

agerar över tid vilket således innebär att problematiken kvarstår när det gäller att förstå 

hur en marknad i ständig förändring fungerar. Om antagandet att investerares beteende 

varierar över tid gäller, ökar också osäkerheten för vad som faktiskt är en Contrarian-

strategi. Är strategin som Lakonishok, Shleifer och Vishny (1994) definierar, att investera 

i värdeaktier eller likt det Jegadeesh och Titman (1993) förespråkar att investera i 

tillväxtaktier, som faktiskt går emot marknaden. 

5.2 Resultatnära analys - Strategi 2 

Resultaten för strategi 2 skiljer sig markant från strategi 1 vilket är lite förvånande med 

tanke på att båda utgår från P/BV-multipeln med den skillnaden att strategi 2 även tar RE 

i beaktning. Dock får restriktionerna för strategi 2 betydelse vid urvalet av aktier vilket 

således dels ger färre inkluderade bolag, men även exkludering av bolag med extremt hög 

respektive låg lönsamhet. Restriktionerna för strategi 2 resulterade i ett mindre urval med 

ett intervall för P/BV-multipeln från 0,2 upp till 8,6. Intervallet leder till att 

referensportföljen i strategi 2 överpresterar motsvarande portfölj i strategi 1 med hela 83 

procentenheter. Skillnaden i avkastningen kan härledas till restriktionerna för RE, som 

medförde att bolagen med högst respektive lägst P/BV-multiplar ingick bland de 

exkluderade bolagen. Resultatets slutsats är att investerare genom att exkludera bolag 

med negativ respektive extrem hög lönsamhet kan skapa bättre förutsättningar för att 

överavkasta OMXSPI. 

Det återfinns ingen större skillnad i den kumulativa avkastningen mellan halva 1 och 

halva 2. Med anledning av det finns det inget som talar för eller emot värdeaktier. Att 

referensportföljen om än marginellt presterar bättre än både halva 1 och halva 2 kan vara 

en indikation om att marknaden faktiskt är effektiv i sin prissättning av urvalet till strategi 

2. Indelningen i kvartiler demonstrerar dock ett tydligare mönster där kvartil 1 har en 

högre avkastning än övriga urvalet varför metodiken kan anses lämplig för att urskilja 
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framtida vinnare tillika strategins värdeaktier. Det kvarstår dock en problematik i att de 

mest övervärderade aktierna enligt regressionerna också presterar bättre än urvalet, dock 

överstiger värdeaktiernas kumulativa avkastning vida tillväxtaktiernas. 

Strukturen för resultatet i strategi 2 är densamma när urvalet delas in i deciler med den 

skillnaden att den kumulativa avkastning ökar när färre bolag inkluderas. Strategins 

mindre urval leder till färre aktier för varje portfölj vilket ökar enskilda aktiers påverkan 

på den kumulativa avkastningen. Bolagen som enligt strategin har störst potential tillika 

värdeaktier visar sig sedan prestera bättre än referensportföljen och OMXSPI. 

Resultaten för strategi 2 kan möjligtvis förklaras genom att investerare väljer ut för många 

multiplar och nyckeltal vid värdering av aktier och således skapar det ett brus vilket leder 

till att investerare försvårar sitt beslutstagande. Resonemanget implicerar att investerare 

försvårar investeringsprocessen och förbiser triviala samband likt det i strategin. 

Vidare kan investerare tänkas överreagera på information som i grund och botten inte 

påverkar bolagets intjäningsförmåga vilket således skapar en felaktig kurspåverkan. 

Resonemanget kan anses ligga i linje med Daniel, Hirshleifer och Subrahmanyams (1998) 

där författarna menar att investerare över- och underreagerar på information vilket 

innebär att investerare väljer att värdera ner aktier allt för mycket. Argumentet tar stöd i 

Ackert och Deaves (2010) resonemang om att investerare agerar likt ett flockbeteende 

vilket således förstärker aktiernas kursreaktion. Resultatet implicerar således att 

investerare flyr från det som Asness (1997) menar är oattraktiva aktier vilket möjliggör 

för strategi 2 att gå emot flocken i enlighet med en Contrarian-strategi. Inom tolv månader 

tenderar sedan investerare enligt resultat att inse misstaget och sedermera värdera upp de 

undervärderade aktierna. Två förklaringar kan vara att ny information hänförd till 

kvartalsrapporter och pressmeddelanden har genererats och förändrat utsikterna för 

bolagen eller att investerare har reviderat sina tidigare värderingar. 

Tillväxtaktier skall värderas högt vilket kan anses logiskt givet att det finns en tillväxt, 

men alla aktier som värderas högt behöver nödvändigtvis inte vara tillväxtaktier initialt. 

För strategi 2 presterar bevisligen tillväxtaktierna hög kumulativ avkastning vilket står i 

kontrast till Claymans (1987) studie, där författaren menar att de högt värderade bolagen 

över tid värderas ner och således rör sig mot ett medelvärde. Men likt Asness (1997) 

resultat kan såväl värdeaktier som tillväxtaktier generera överavkastning vilket är i 

enlighet med den här studiens resultat. 

Med utgångspunkt i Penmans (1996) resonemang om när en P/BV-multipel befinner sig 

under 1 implicerar det att aktien handlas till rabatt och över 1 till en premie kan det för 

strategi 2 delvis anses stämma bra. För strategi 2 visar det sig att både kvartil 1 och decil 

1 har en genomsnittlig P/BV-multipel under 1. Det kan således tolkas som att marknaden 

förväntar sig en framtida minskning av det egna kapitalet eftersom priset understiger det 
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bokförda värdet. Resultaten för strategi 2 visar att marknaden värderar ner aktierna vilket 

sedan visar sig vara fel där en anledning kan vara att bolagen omotiverat värderas ner på 

grund utav att bolagets sektor lider av problem. Ytterligare ett argument till varför aktier 

handlas till en P/BV-multipel under 1 kan vara relaterat till bolagsspecifika händelser 

såsom ett avhopp av en nyckelperson vilket kan leda till en sjunkande aktiekurs även om 

bolagets framtida intjäningsförmåga inte påverkas. 

Det råder ingen fullständig signifikans för den förklarande variabeln RE i 

regressionsskattningarna. Det föreligger en osäkerhet huruvida RE faktiskt förklarar 

värderingen av P/BV-multipeln under 2009 när RE inte är signifikant på en 

tillfredsställande nivå. Orsaken kan vara att börsen faller kraftigt under 2008 vilket sänker 

aktiepriserna som i sin tur påverkar P/BV-multipelns täljare. Aktiekurser är mer volatila 

än både det bokförda värdet samt RE, vilket leder till att stora rörelser i aktiekursen gör 

att P/BV-multipeln och RE divergerar. Emellertid presterar strategin en hög avkastning 

under 2009 jämfört med OMXSPI trots den bristande signifikansen. Resultaten belyser 

osäkerheten i kopplingen mellan ekonomisk och statistisk signifikans. 

5.3 Vad blir implikationerna? 

Studier på aktiemarknader innefattandes prisrörelser och marknadspåverkan innehar en 

osäkerhet i vad som faktiskt påverkar priset på en aktie. En del av den handel som sker 

på marknaderna utförs direkt av människor medan den andra delen genomförs indirekt 

med hjälp av sofistikerade robotar. Vilket medför att psykologiska faktorer alltid kommer 

att existera och ha en inverkan på prissättningen av aktier. Därmed kan den psykologiska 

delen ses som en nyckelfråga när investeringsstrategier analyseras. 

Tidigare studier som har gjorts på området, föregås ofta av en psykologisk diskussion om 

hur och varför marknadens aktörer agerar som de gör. Kunskap bör innebära en ökad 

möjlighet till att prestera bättre än marknaden genom att investera i värdeaktier. Samma 

anledning bör även leda till en ökad medvetenhet hos fler investerare vilket därmed i sin 

tur skapar en mer korrekt prissättning och effektivare marknad. 

Huvudanledningen till att såväl halva 1 som halva 2 samt referensportföljen för båda 

strategierna överpresterar OMXSPI grundar sig i den småbolagseffekt som uppstår när 

aktier likaviktas vilket följaktligen skiljer sig mot OMXSPI. Resonemanget kan ses i 

enlighet med Famas (1965) konklusion, att aktier knutna till mindre bolag löper större 

sannolikhet att vara felprissatta. Även om de mindre bolagen är felprissatta i båda 

riktningarna, skapar småbolagseffekten positiv avkastning över tid för den här studiens 

båda referensportföljer. Därför kan slutsatsen dras om att mindre bolag övervägande är 

undervärderade snarare än övervärderade relativt större bolag. 
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Det är intressant att strategi 1 står i motsats till tidigare resultat på framförallt den 

amerikanska, men även den europeiska marknaden. En anledning till att så är fallet kan 

vara en effektivare marknad där metodiken för strategi 1 har blivit allmänt gods. Med 

andra ord betyder det att investerare generellt sett har blivit skickligare att genomskåda 

psykologiska fällor. 

En annan tänkbar orsak till varför den här studiens resultat väsentligt skiljer sig från 

tidigare studier som framförallt är utförda på den amerikanska marknaden kan hänföras 

till det totala antalet bolag på respektive marknad. För den här studiens del inkluderas det 

under tidsperioden för strategi 1 mellan 216 och 238 antal bolag och för strategi 2 mellan 

84 och 139 antal bolag i kontrast till De Bondt och Thaler (1987) som i sin studie 

inkluderar mellan 1015 och 1339 bolag. Det större urvalet medför dels en större spridning 

över olika sektorer, ett större antal inkluderade aktier per portfölj, men även högre 

sannolikhet för felprissättningar på grund utav den amerikanska marknadens storlek. 

Argumenten innebär således att det finns fler undervärderade aktier som inte upptäcks i 

USA vilket kan betyda att den amerikanska marknaden inte är lika effektiv som den 

svenska. Argumentet mot är att den amerikanska marknaden är mycket större och därför 

innefattar större volymer vilket talar för att den bör vara effektivare i sin prissättning. 

Studiens resultat visar vidare på att när en variabel, RE, adderas samt att strikta kriterier 

upprättas skapas bättre förutsättningar för att överträffa OMXSPI. Kriterierna exkluderar 

de aktier som antingen värderas för högt alternativt för lågt med en övervikt mot de som 

värderas för högt då referensportföljen i strategi 2 överpresterar motsvarande portfölj för 

strategi 1, varför det också är rimligt att strategi 2 genererar en högre kumulativ 

avkastning för alla olika indelningar relativt strategi 1. Slutsatsen kan dras att aktier vars 

bolag har extrema P/BV-multiplar och RE presterar sämre de kommande tolv månaderna. 

Det ska tilläggas att om en sortering motsvarande den i strategi 1 appliceras på materialet 

för strategi 2 leder det inte till något specifikt mönster som skulle tyda på att det finns en 

skillnad beroende på urvalet. 

Med hänsyn till resultaten för strategi 1 tyder det på att investerare antingen medvetet 

eller omedvetet agerar i enlighet med varandra. Oavsett om investerare använder enklare 

investeringsstrategier eller mer avancerade modeller tyder strategins resultat på att 

investerare övervärderar såväl tillväxtaktier som värdeaktier utifrån P/BV-multipeln. 

Investerare överöses dagligen med ett överflöd av information som Barber och Odean 

(2002) menar kan få en negativ inverkan vid investeringsbeslut. Genom att investerare 

inte klarar av att sortera all information och agera rationellt förutsätts därför att den 

information som de väljer också är den mest lämpliga. Det förefaller sig naturligt att 

investerarkollektivet på den svenska aktiemarknaden generellt väljer att fokusera mer på 

P/E-multipeln med hänsyn till en stor tjänste- och servicesektor. Investerare kan därmed 



43 

 

komma att stirra sig allt för blint på P/E-multipeln och därmed förbise en djupare analys 

vilket allt som oftast är ett vanligt misstag. Tillsammans med överkonfidensen som 

existerar bland investerare, kan faktorerna tänkas skapa vad Nofsinger (2014) beskriver 

som en illusion av kontroll. Tankegången kan vara en av flera utlösande faktorer till 

felprissättningarna på den svenska aktiemarknaden som fångats upp i strategi 2 under 

tidsperioden. 

Ett annat perspektiv på ineffektiviteten är att den allt mer frekventa användningen av 

internet skapar en lathet bland investerare eftersom överflödet av information som 

publiceras gör det enklare att utläsa köp- och säljrekommendationer. Agerandet kan 

åtföljas av att investerare tenderar att inte göra sin egen värdering och istället väljer att 

bekräfta tidigare information med liknande information som stödjer deras åsikter. 

Resonemanget kan sättas i förbindelse till Akerlof och Dickens (1982) argumentering om 

att problemet inte ligger i att investerare är felaktigt informerade utan istället tar till sig 

information som bekräftar deras tro eller förväntan. Asch (1951) teori om gruppåverkan 

kan sammankopplas med att analytiker följer analytiker då ingen vill sticka ut från 

gruppen och tillsammans med resonemanget ovan skapas ett flockbeteende. 

Fama (1998) pekar på att en marknad kan anses vara effektiv om över- och 

underreaktioner fördelas lika. Den här studien visar på att investerare föredrar 

tillväxtaktier när börsen faller då värdeaktier har en lägre avkastning än tillväxtaktier, 

referensportföljerna samt OMXSPI, med undantag för decil 1 i strategi 2 under 2011. 

Resultatet indikerar att investerare bedömer att värdeaktier är mer riskfyllda och intar 

därför en försiktigare inställning till aktierna vilket är i linje med Chan (1988) som menar 

att värdeaktier faller mer när börsen faller. Orsaken till agerandet kan hänföras till att 

investerare under oroligare tider föredrar att äga aktier som investerare enligt Clayman 

(1987) menar är kvalitetsaktier, där bolaget är viktigare än aktiens värdering. 

Argumentering står i kontrast till Lakonishok, Shleifer, Vishny (1994) som menar att 

investerare föredrar värdeaktier vilka enligt författarna anses mindre riskfyllda när börsen 

faller. 

Studiens strategier kan ses ur två olika perspektiv. Strategi 1 utgår från att de absolut lägst 

värderade aktierna baserat på P/BV-multipeln skall ha en högre avkastning än övriga 

aktier. Strategi 2 utgår istället från att aktier som är lågt värderade i förhållande till hur 

bolaget presterar, bör ha den högsta avkastningen kommande tolv månader. 

Med strategi 1 i beaktande kan den anses utgå från en Contrarian-strategi likt det 

Lakonishok, Shleifer, Vishny (1994) beskriver. Studiernas resultat kontrasterar varandra 

vilket föranleder ett ifrågasättande av Contrarian-strategin. Argumenten till 

ifrågasättandet kan härledas till att det endast är halva 1 i strategi 1 med de lägre P/BV-

multiplarna som överträffar OMXSPI vilket snarare kan bero på en småbolagseffekt än 
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att strategin faktiskt kan urskilja värdeaktier. Givet att decil 1 och kvartil 1 har en lägre 

avkastning än OMXSPI styrks ifrågasättandet av att investera i låga P/BV-multiplar 

faktiskt är en Contrarian-strategi. Marknaden övervärderar således de som enligt strategin 

är värdeaktier. 

Strategi 2 avser att fånga upp aktier som av någon anledning omotiverat fallit varför 

strategin kan anses vara en Contrarian-strategin, men med förbehållet att bolagen skall 

vara välmående i termer av lönsamhet. Strategin kan antas fånga upp lönsamma bolag 

som marknaden har värderat ner. Med hänsyn till att strategins deciler innehåller få bolag 

leder det till en ökad känslighet. Det faktum att decil 1 för strategi 2 är den som faller 

allra mest under åren då marknaden sjunker som mest indikerar delvis att aktierna inom 

decilen av marknaden tolkas som mer riskfyllda, men även att ett större flockbeteende 

likt det Ackert och Deavers (2010) beskriver skapar överdrivna nedgångar. 

Med en kumulativ avkastning på 405,1 procentenheter över OMXSPI under tidsperioden 

ifrågasätter författarna till den här studien argumenten för att värdeaktier är mer 

riskfyllda. 
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6 Avslutning 

6.1 Slutsats 

 Hur presterar en strategi enbart baserad på sortering av multipeln Pris/Bokfört 

värde, under perioden 31 mars 2004 till 31 mars 2015 jämfört med OMXSPI samt 

referensportfölj? 

 

Resultaten i strategi 1 visar att en sortering enligt Pris/Bokfört värde, inte är tillräcklig för 

att urskilja undervärderade aktier. Strategins värdeaktier presterar totalt sett en lägre 

avkastning än referensportföljen, men fortfarande något högre än OMXSPI. Vidare 

framgår det att högre multiplar för Pris/Bokfört värde, överlag har en högre avkastning 

än OMXSPI samt referensportföljen under kommande tolv månader. I motsättning till 

tidigare studier kan den här studiens resultat fastslå att tillväxtaktier under studiens 

tidsperiod har varit att föredra framför värdeaktier. 

 

 Hur påverkas avkastningen när räntabilitet på eget kapital inkluderas som en 

förklarande variabel? 

 

Räntabilitet på eget kapital uppvisar ett positivt samband med Pris/bokfört värde. Det kan 

fastställas att kombinationen i strategin fungerar för att identifiera värdeaktier som har en 

högre kumulativ avkastning jämfört med OMXSPI samt strategi 1. Slutsatsen är att en 

modifiering av strategi 1 skapar förutsättningar att ta tillvara på marknadens 

felprissättningar. 

 

 Hur utvecklas strategierna vid nedgång på den svenska aktiemarknaden under 

tidsperioden? 

 

Det kan konstateras att värdeaktier presterar en lägre avkastning än tillväxtaktier, 

referensportföljerna och OMXSPI när Stockholmsbörsen uppvisar en negativ avkastning 

under 2004-2015 med ett undantag. 

 

 Hur påverkar antalet bolag strategiernas avkastning? 

 

För strategi 1 återfinns ett samband där fler inkluderade bolag genererar en högre 

kumulativ avkastning. Följaktligen presterar decilerna sämre än kvartilerna som i tur 
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presterar sämre än halvorna. Resultatet styrker därmed strategins brister i att finna 

undervärderade aktier. 

Strategi 2 uppvisar det motsatta förhållandet vilket implicerar att färre antal inkluderade 

bolag medför en högre kumulativ avkastning. Det kan fastslås att aktierna som enligt 

strategin har störst potential också är aktierna som erhåller högst kumulativ avkastning, 

563,7 % under studiens tidsperiod.  

6.2 Förslag på vidare forskning 

Med hänsyn till resultatet i den här studien anser författarna att en vidare undersökning 

av strategi 2 är av intresse. I ett större perspektiv är en internationellt omfattande studie 

intressant för att kartlägga och jämföra strategins användbarhet och förmåga att finna 

värdeaktier. Utöver det är en djupare analys på den svenska aktiemarknaden av intresse 

eftersom författarna till den här studien inte har beaktat varken bolagsstorlek eller 

sektorstillhörighet. 

För att dra ytterligare slutsatser om användandet av regressionsanalys vid värdering av 

bolag kan metodiken i strategi 2 appliceras på andra multiplar varför en jämförelse mellan 

olika multiplar och nyckeltal kan öka möjligheter till att identifiera undervärde bolag. 
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Appendix 1 - Statistiska resultat 

OLS-regressioner, White’s-test och RAMSEY Reset-test 

__________________________________________________________________ 

2004 
 

Dependent Variable: P_BV04   

Method: Least Squares   

Date: 04/15/15   Time: 16:40   

Sample (adjusted): 1 114   

Included observations: 114 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 1.309989 0.234095 5.595964 0.0000 

RE03 0.072933 0.020456 3.565304 0.0005 
     
     R-squared 0.101926     Mean dependent var 2.063257 

Adjusted R-squared 0.093908     S.D. dependent var 1.130744 

S.E. of regression 1.076343     Akaike info criterion 3.002403 

Sum squared resid 129.7535     Schwarz criterion 3.050407 

Log likelihood -169.1370     Hannan-Quinn criter. 3.021885 

F-statistic 12.71140     Durbin-Watson stat 0.078627 

Prob(F-statistic) 0.000536    
     
     

 

Heteroskedasticity Test: White  
     
     F-statistic 4.521110     Prob. F(2,111) 0.0130 

Obs*R-squared 8.587088     Prob. Chi-Square(2) 0.0137 

Scaled explained SS 19.03568     Prob. Chi-Square(2) 0.0001 
     
          

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID^2   

Method: Least Squares   

Date: 04/15/15   Time: 16:41   

Sample: 1 114    

Included observations: 114   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 2.209513 0.794827 2.779866 0.0064 

RE03 -0.396108 0.171336 -2.311881 0.0226 

RE03^2 0.023059 0.008425 2.737097 0.0072 
     
     R-squared 0.075325     Mean dependent var 1.138189 

Adjusted R-squared 0.058665     S.D. dependent var 2.450138 

S.E. of regression 2.377184     Akaike info criterion 4.595673 

Sum squared resid 627.2613     Schwarz criterion 4.667679 

Log likelihood -258.9534     Hannan-Quinn criter. 4.624896 

F-statistic 4.521110     Durbin-Watson stat 0.343317 

Prob(F-statistic) 0.012954    
     
     

  



 

 

Ramsey RESET Test   

Equation: UNTITLED   

Specification: P_BV04 C RE03   

Omitted Variables: Squares of fitted values  
     
      Value df Probability  

t-statistic  2.623445  111  0.0099  

F-statistic  6.882466 (1, 111)  0.0099  

Likelihood ratio  6.857997  1  0.0088  
     
     F-test summary:   

 Sum of Sq. df 
Mean 

Squares  

Test SSR  7.575547  1  7.575547  

Restricted SSR  129.7535  112  1.158514  

Unrestricted SSR  122.1780  111  1.100703  

Unrestricted SSR  122.1780  111  1.100703  
     
     LR test summary:   

 Value df   

Restricted LogL -169.1370  112   

Unrestricted LogL -165.7080  111   
     
          

Unrestricted Test Equation:   

Dependent Variable: P_BV04   

Method: Least Squares   

Date: 04/15/15   Time: 16:42   

Sample: 1 114    

Included observations: 114   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -1.137956 0.960597 -1.184634 0.2387 

RE03 -0.468829 0.207468 -2.259764 0.0258 

FITTED^2 1.833792 0.699001 2.623445 0.0099 
     
     R-squared 0.154360     Mean dependent var 2.063257 

Adjusted R-squared 0.139123     S.D. dependent var 1.130744 

S.E. of regression 1.049144     Akaike info criterion 2.959789 

Sum squared resid 122.1780     Schwarz criterion 3.031794 

Log likelihood -165.7080     Hannan-Quinn criter. 2.989012 

F-statistic 10.13074     Durbin-Watson stat 0.186809 

Prob(F-statistic) 0.000091    
     
     

 
  



 

 

2009 

 

Dependent Variable: P_BV09   

Method: Least Squares   

Date: 04/15/15   Time: 17:26   

Sample (adjusted): 1 84   

Included observations: 84 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.910094 0.226075 4.025622 0.0001 

RE08 0.030001 0.018979 1.580752 0.1178 
     
     R-squared 0.029572     Mean dependent var 1.228128 

Adjusted R-squared 0.017737     S.D. dependent var 0.953535 

S.E. of regression 0.945040     Akaike info criterion 2.748343 

Sum squared resid 73.23430     Schwarz criterion 2.806220 

Log likelihood -113.4304     Hannan-Quinn criter. 2.771609 

F-statistic 2.498776     Durbin-Watson stat 0.065920 

Prob(F-statistic) 0.117785    
     
     

 

Heteroskedasticity Test: White  
     
     F-statistic 0.025610     Prob. F(2,81) 0.9747 

Obs*R-squared 0.053083     Prob. Chi-Square(2) 0.9738 

Scaled explained SS 0.148793     Prob. Chi-Square(2) 0.9283 
     
          

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID^2   

Method: Least Squares   

Date: 04/15/15   Time: 17:27   

Sample: 1 84    

Included observations: 84   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.792526 0.845121 0.937767 0.3512 

RE08 0.003395 0.186366 0.018219 0.9855 

RE08^2 0.000305 0.008821 0.034607 0.9725 
     
     R-squared 0.000632     Mean dependent var 0.871837 

Adjusted R-squared -0.024044     S.D. dependent var 2.127307 

S.E. of regression 2.152730     Akaike info criterion 4.406411 

Sum squared resid 375.3739     Schwarz criterion 4.493226 

Log likelihood -182.0693     Hannan-Quinn criter. 4.441310 

F-statistic 0.025610     Durbin-Watson stat 0.222674 

Prob(F-statistic) 0.974723    
     
     

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Ramsey RESET Test   

Equation: UNTITLED   

Specification: P_BV09 C RE08   

Omitted Variables: Squares of fitted values  
     
      Value df Probability  

t-statistic  0.640956  81  0.5234  

F-statistic  0.410824 (1, 81)  0.5234  

Likelihood ratio  0.424963  1  0.5145  
     
     F-test summary:   

 Sum of Sq. df 
Mean 

Squares  

Test SSR  0.369563  1  0.369563  

Restricted SSR  73.23430  82  0.893101  

Unrestricted SSR  72.86474  81  0.899565  

Unrestricted SSR  72.86474  81  0.899565  
     
     LR test summary:   

 Value df   

Restricted LogL -113.4304  82   

Unrestricted LogL -113.2179  81   
     
          

Unrestricted Test Equation:   

Dependent Variable: P_BV09   

Method: Least Squares   

Date: 04/15/15   Time: 17:27   

Sample: 1 84    

Included observations: 84   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -1.193003 3.289025 -0.362722 0.7178 

RE08 -0.172323 0.316234 -0.544923 0.5873 

FITTED^2 2.767602 4.317932 0.640956 0.5234 
     
     R-squared 0.034469     Mean dependent var 1.228128 

Adjusted R-squared 0.010629     S.D. dependent var 0.953535 

S.E. of regression 0.948454     Akaike info criterion 2.767094 

Sum squared resid 72.86474     Schwarz criterion 2.853909 

Log likelihood -113.2179     Hannan-Quinn criter. 2.801993 

F-statistic 1.445823     Durbin-Watson stat 0.074638 

Prob(F-statistic) 0.241566    
     
     

 

  



 

 

2014 

 

Dependent Variable: P_BV14   

Method: Least Squares   

Date: 04/15/15   Time: 16:39   

Sample: 1 139    

Included observations: 139   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 1.054779 0.232348 4.539644 0.0000 

RE13 0.110571 0.019415 5.695219 0.0000 
     
     R-squared 0.191433     Mean dependent var 2.251068 

Adjusted R-squared 0.185531     S.D. dependent var 1.297475 

S.E. of regression 1.170944     Akaike info criterion 3.167782 

Sum squared resid 187.8421     Schwarz criterion 3.210005 

Log likelihood -218.1608     Hannan-Quinn criter. 3.184940 

F-statistic 32.43552     Durbin-Watson stat 0.134941 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

Heteroskedasticity Test: White  
     
     F-statistic 0.154052     Prob. F(2,136) 0.8574 

Obs*R-squared 0.314188     Prob. Chi-Square(2) 0.8546 

Scaled explained SS 0.833136     Prob. Chi-Square(2) 0.6593 
     
          

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID^2   

Method: Least Squares   

Date: 04/15/15   Time: 16:41   

Sample: 1 139    

Included observations: 139   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.927902 1.071227 0.866205 0.3879 

RE13 0.056536 0.216862 0.260702 0.7947 

RE13^2 -0.001314 0.009852 -0.133372 0.8941 
     
     R-squared 0.002260     Mean dependent var 1.351382 

Adjusted R-squared -0.012412     S.D. dependent var 3.168971 

S.E. of regression 3.188578     Akaike info criterion 5.178374 

Sum squared resid 1382.716     Schwarz criterion 5.241707 

Log likelihood -356.8970     Hannan-Quinn criter. 5.204111 

F-statistic 0.154052     Durbin-Watson stat 0.397898 

Prob(F-statistic) 0.857377    
     
     

 
  



 

 

Ramsey RESET Test   

Equation: UNTITLED   

Specification: P_BV14 C RE13   

Omitted Variables: Squares of fitted values  
     
      Value df Probability  

t-statistic  1.270543  136  0.2061  

F-statistic  1.614280 (1, 136)  0.2061  

Likelihood ratio  1.640174  1  0.2003  
     
     F-test summary:   

 Sum of Sq. df 
Mean 

Squares  

Test SSR  2.203475  1  2.203475  

Restricted SSR  187.8421  137  1.371110  

Unrestricted SSR  185.6386  136  1.364990  

Unrestricted SSR  185.6386  136  1.364990  
     
     LR test summary:   

 Value df   

Restricted LogL -218.1608  137   

Unrestricted LogL -217.3408  136   
     
          

Unrestricted Test Equation:   

Dependent Variable: P_BV14   

Method: Least Squares   

Date: 04/15/15   Time: 17:21   

Sample: 1 139    

Included observations: 139   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 1.039822 0.232128 4.479525 0.0000 

RE13 -0.074847 0.147216 -0.508415 0.6120 

FITTED^2 0.375150 0.295267 1.270543 0.2061 
     
     R-squared 0.200918     Mean dependent var 2.251068 

Adjusted R-squared 0.189166     S.D. dependent var 1.297475 

S.E. of regression 1.168328     Akaike info criterion 3.170371 

Sum squared resid 185.6386     Schwarz criterion 3.233705 

Log likelihood -217.3408     Hannan-Quinn criter. 3.196108 

F-statistic 17.09761     Durbin-Watson stat 0.156198 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

  



 

 

Appendix 2 - Inkluderade bolag i strategi 1 

Bolagens benämningar härrör från Reuters Datastream 

______________________________________________________________________ 

AAK AB 

ACADEMEDIA B  

Acando 

ACAP INVEST B  

A-COM  

ACSC  

Active Biotech 

Addnode Group 

Addtech 

Aerocrine 

AF 

AFFARSSTRATEGERNA B  

Alfa Laval AB 

Allenex 

AllTele Allmanna 

Anoto Group 

Arcam 

Arctic Paper 

Arise 

ARTIMPLANT  

Aspiro 

Assa Abloy 

Atlas Copco B 

Atrium Ljungberg 

AUDIODEV B  

AVAILO  

Avanza Bk Hldg 

Avega Group 

Axfood 

Axis 

B&B Tools 

BALLINGSLOV INTL. 

BE Group 

Beijer 

Beijer Alma 

Beijer Ref 

Bergs Timber 

Betsson 

BIACORE INTERNATIONAL  

Bilia 

BillerudKorsnas 

Biogaia 

BioInvent 

BIOLIN SCIENTIFIC  

BIOPHAUSIA A  

Biotage 

Bjorn Borg 

Boliden 

Bong Ljungdahl AB 

BOSS MEDIA  

BRINOVA FASTIGHETER  

BRIO B  

BROSTROM  

BTS Group 

Bulten 

Bure Equity 

Byggmax Group 

CAPIO  

CARDO  

CASHGUARD B  

Castellum 

Catena 

Cavotec 

Cellulosa SCA 

CISION  

Clas Ohlson 

Cloetta 

Concentric 

Concordia Martime 

CONNECTA  

Consilium 

Corem Property 

CTT Systems 

Cybercom Group 

D CARNEGIE & CO  

DAGON  

DGC One 

DIN BOSTAD SVERIGE  

Dios Fastigheter 

Doro 

Duni 

Duroc 

East Capital Explorer AB 

Elanders 

Electra Gruppen 

Electrolux 

Elekta 

ELEKTRONIKGRUPPEN BK B  

Elos 

Endomines 

Enea 

Eniro 

Ericsson 

eWork Scandinavia  

Fabege 

Fagerhult 

Fast Partner 

Fastighets balder 

FAZER KONFEKTYR SERVICE  

Feelgood Svenska 

FENIX OUTDOOR B  

FINNVEDEN B 

FormPipe Softwr 

FPC - Fingerprint 

GAMBRO B  

Getinge 

Geveko 

Global Health 

GLOCALNET  

GORTHON LINES  

Gunnebo 

GUNNEBO INDUSTRIER  

Haldex AB 

Handelsbanken 

Havsfrun Investment AB 

Heba Fastighets 

Hennes & Mauritz 

Hexagon AB 

Hexpol 

Hifab Group 



 

 

HiQ 

HL DISPLAY B 

HMS Networks 

HOGANAS B  

Holmen 

HOME PROPERTIES  

HQ FONDER  

Hufvudstaden 

HUMAN CARE H C  

Husqvarna 

IAR Systems 

IBS B  

ICA Gruppen 

IFS AB A 

IFS AB B  

Image Systems Nordic AB 

Industrivarden C  

Indutrade 

Intellecta 

INTENTIA INTL. B  

Intrum Justitia 

Investment AB Öresund 

Investor 

INVIK & CO B  

ITAB Shop Concept 

JC  

JEEVES INFO.SYSTEMS  

JLT Mobile Computers 

JM 

Kabe 

KappAhl 

KARLSHAMNS  

Karo Bio 

KAROLIN MACHINE TOOL DEAD - 04/02/08 

Karolinska Development 

Kinnevik SE A 

Kinnevik SE B  

KLIPPAN  

Klovern A  

Knowit 

Kungsleden 

LABS2GROUP  

Lagercrantz 

Lammhults Design 

Latour 

LBI INTERNATIONAL  

LEDSTIERNAN B  

Lindab 

LINDEX  

Loomis 

Lundbergforetag 

Malmbergs 

Meda 

Medivir 

Mekonomen 

Melker Schörling  

Mertiva 

Midsona 

Midway Holding 

Moberg Pharma 

Modern Times 

MODUL 1  

MQ Holding 

MSAB 

MSC Konsult 

MultiQ International  

Mycronic 

NARKES ELECTRISKA  

NAXS Nordic 

NCC A 

NCC B  

Nederman Holding 

NEFAB B  

NEONET  

Net Entertainment 

Net Insight 

NETONNET  

NETWISE B 

NeuroVive 

New Wave Group 

Nibe Industrier 

NILORNGRUPPEN B  

NISCAYAH GROUP B 

Nobia 

Nolato 

Nordea Bank 

Nordic Mines 

Nordic Serivce partners holding AB 

Nordnet 

Note 

NOVACAST TECHS. B  

Novestra 

Novotek 

Oasmia Pharmaceutical AB 

Odd Molly International  

OEM International  

OMX  

Opcon 

OPTIMAIL A 

Opus Group 

ORC GROUP  

Orexo 

Ortivus 

PA Resources 

PartnerTech 

Peab 

PERGO  

Platzer fastigheter holding AB 

Poolia 

POWERWAVE TECH. (OME)  

Precise Biometrics AB 

Prevas 

Pricer 

Proact IT Group 

Probi 

Proffice 

ProfilGruppen 

PROTECT DATA  

PSI GROUP (OME)  

Qliro Group 

Q-MED  

Ratos A  

Ratos B  

RaySearch Laboratories AB 

READSOFT B 

Rederi AB TransAtlantic 

Rejlers 

RESCO B  

Rezidor Hotel 

RIDDARHYTTAN RES.  

Rnb Retail 

RORVIK TIMBER  

Rottneros 

Saab 

Sagax 

Sandvik 

SAPA  

SARDUS  



 

 

SAS 

SCAN MINING  

SCANIA A 

SCANIA B  

Seamless Distribution AB 

SEB A  

SEB C 

SECO TOOLS B  

Sectra 

Securitas 

SECURITAS DIRECT  

Semafo 

Semcon 

SENEA  

Sensys Traffic 

Shelton 

SIGMA B  

SinterCast 

SKANDIA FORSAKRINGS  

SKANDITEK INDRI.FRV.  

Skanska AB 

SKF A 

SKF B 

SkiStar 

Softronic 

SONG NETWORKS HLDG.  

SSAB B 

Stockwik 

STRALFORS B 

Studsvik 

Sweco A 

Sweco B  

Swedbank 

Svedbergs 

Swedish Match 

Swedish Orphan Biovitrum AB 

Swedol 

SwitchCore 

Svolder 

Systemair 

TECHNOLOGY NEXUS  

Tele2 A 

Tele2 B 

TELECA B  

TELELOGIC  

TeliaSonera 

TELIGENT  

Tethys Oil 

TICKET TRAVEL  

TILGIN  

TORNET FASTIGHETS B  

Traction 

TradeDoubler 

Transmode 

Trelleborg 

TRICORONA  

Trigon Agri 

TRIO INFO.SYSTEMS  

TURNIT B  

TV4 A 

Uniflex 

Wallenstam 

VBG Group 

Venue Retail 

Wihlborgs 

Vitec Software 

Vitrolife 

VLT B  

WM-DATA B  

Volvo A 

Volvo B 

XANO Industri 

XPONCARD  

ZODIAK TELEVISION B  



 

 

Appendix 3 - Inkluderade bolag i strategi 2 

Bolagens benämningar härrör från Reuters Datastream 
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AAK AB 

ACADEMEDIA B  

Acando 

ACAP INVEST B  

A-COM  

ACSC  

Addnode Group 

Addtech 

AF 

AFFARSSTRATEGERNA B  

Alfa Laval AB 

Allenex 

AllTele Allmanna 

Anoto Group 

Arcam 

Arise 

Aspiro 

Assa Abloy 

Atlas Copco B 

Atrium Ljungberg 

AUDIODEV B 

AVAILO  

Avanza Bk Hldg 

Axis 

B&B Tools 

BALLINGSLOV INTL.  

BE Group 

Beijer 

Beijer Alma 

Beijer Ref 

Bergs Timber 

Betsson 

BIACORE INTERNATIONAL  

Bilia 

BillerudKorsnas 

BioInvent 

BIOPHAUSIA A  

Biotage 

Bjorn Borg 

Boliden 

Bong Ljungdahl AB 

BOSS MEDIA  

BRINOVA FASTIGHETER  

BROSTROM  

BTS Group 

Bulten 

Bure Equity 

Byggmax Group 

CAPIO  

CARDO  

CASHGUARD B  

Castellum 

Catena 

Cavotec 

Cellulosa SCA 

CISION  

Clas Ohlson 

Cloetta 

Concentric 

Concordia Martime 

CONNECTA  

Consilium 

Corem Property 

CTT Systems 

Cybercom Group 

D CARNEGIE & CO  

DAGON  

DIN BOSTAD SVERIGE  

Dios Fastigheter 

Duni 

Duroc 

East Capital Explorer AB 

Elanders 

Electra Gruppen 

Electrolux 

Elekta 

ELEKTRONIKGRUPPEN BK B  

Elos 

Endomines 

Enea 

Eniro 

Ericsson 

Fabege 

Fagerhult 

Fast Partner 

Fastighets balder 

FAZER KONFEKTYR SERVICE  

Feelgood Svenska 

FENIX OUTDOOR B  

FINNVEDEN B  

FormPipe Softwr 

FPC - Fingerprint 

GAMBRO B  

Getinge 

Geveko 

Global Health 

GLOCALNET  

GORTHON LINES  

Gunnebo 

Haldex AB 

Handelsbanken 

Havsfrun Investment AB 

Heba Fastighets 

Hexagon AB 

Hexpol 

Hifab Group 

HiQ 

HL DISPLAY B  

HMS Networks 

HOGANAS B  

Holmen 

HOME PROPERTIES  

Hufvudstaden 

HUMAN CARE H C  

Husqvarna 

IAR Systems 

IBS B  

ICA Gruppen 

IFS AB A 

IFS AB B  



 

 

Industrivarden C  

Intellecta 

Intrum Justitia 

Investment AB Öresund 

Investor 

INVIK & CO B  

ITAB Shop Concept 

JC  

JEEVES INFO.SYSTEMS  

JLT Mobile Computers 

JM 

Kabe 

KappAhl 

KARLSHAMNS  

KAROLIN MACHINE TOOL 

Karolinska Development 

Kinnevik SE A 

Kinnevik SE B  

Klovern A  

Knowit 

Kungsleden 

LABS2GROUP  

Lagercrantz 

Lammhults Design 

Latour 

LBI INTERNATIONAL  

LEDSTIERNAN B  

Lindab 

LINDEX  

Loomis 

Lundbergforetag 

Malmbergs 

Meda 

Medivir 

Mekonomen 

Melker Schörling  

Midsona 

Midway Holding 

Modern Times 

MODUL 1 DATA  

MQ Holding 

MSAB 

MSC Konsult 

MultiQ International  

Mycronic 

NARKES ELECTRISKA  

NAXS Nordic 

NCC A 

NCC B  

Nederman Holding 

NEFAB B  

NEONET  

Net Insight 

NETONNET  

NETWISE B 

New Wave Group 

Nibe Industrier 

NILORNGRUPPEN B  

NISCAYAH GROUP B  

Nobia 

Nolato 

Nordea Bank 

Nordic Serivce partners holding AB 

Nordnet 

Note 

Novestra 

Novotek 

Odd Molly International  

OEM International  

OMX  

Opcon 

OPTIMAIL A  

Opus Group 

ORC GROUP  

Ortivus 

PA Resources 

PartnerTech 

Peab 

PERGO  

Platzer fastigheter holding AB 

Poolia 

Prevas 

Pricer 

Proact IT Group 

Probi 

Proffice 

ProfilGruppen 

PROTECT DATA  

Q-MED  

Ratos A  

Ratos B  

RaySearch Laboratories AB 

READSOFT B 

Rederi AB TransAtlantic 

Rejlers 

Rezidor Hotel 

Rnb Retail 

RORVIK TIMBER 

Rottneros 

Saab 

Sagax 

Sandvik 

SAPA  

SARDUS  

SAS 

SCANIA A  

Seamless Distribution AB 

SEB A  

SEB C 

SECO TOOLS B 

Sectra 

Securitas 

SECURITAS DIRECT  

Semcon 

Sensys Traffic 

Shelton 

SIGMA B  

SinterCast 

SKANDIA FORSAKRINGS  

SKANDITEK INDRI.FRV.  

Skanska AB 

SKF B 

SkiStar 

Softronic 

SONG NETWORKS HLDG 

SSAB B 

Stockwik 

STRALFORS B 

Studsvik 

Sweco B  

Swedbank 

Svedbergs 

Swedish Orphan Biovitrum AB 

Swedol 

Svolder 

Systemair 

Tele2 B 

TELECA B  



 

 

TELELOGIC  

TeliaSonera 

TELIGENT  

Tethys Oil 

TICKET TRAVEL  

TORNET FASTIGHETS B  

Traction 

TradeDoubler 

Transmode 

Trelleborg 

TRICORONA  

Trigon Agri 

TRIO INFO.SYSTEMS  

TV4 A 

Uniflex 

Wallenstam 

VBG Group 

Venue Retail 

Wihlborgs 

Vitec Software 

Vitrolife 

VLT B 

WM-DATA B  

Volvo A 

Volvo B 

XANO Industri 

XPONCARD  

ZODIAK TELEVISION B  

 

 

 


