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Sammanfattning 
 

Ett flertal empiriska studier (Banz, 1981, Fama och French, 1992) har visat att fler faktorer än 
marknadsrisken påverkar den förväntade aktieavkastningen. De mest betydelsefulla faktorerna 
påstås vara storlek och nivå på P/B-tal (en del forskare använder andra kvoter, P/E, P/S, 
P/CF). Studierna visar att småbolag och aktier med låga kvoter historiskt sett har presterat 
bättre än andra (i riskhänseende) jämförbara aktier. Aktier med låga kvoter benämns 
värdeaktier (valuestocks). Aktier med motsatt värdering, höga marknadskvoter, benämns 
glamouraktier (glamour stocks).  
 
Syftet med studien är att kartlägga om samma resultat går att visa även på den svenska 
marknaden. Data utgörs av samtliga aktier som under minst ett år varit noterade på 
Stockholmsbörsen under tidsperioden 1990-2004. Aktierna har sorterats efter storlek och P/S-
tal. Inledningsvis testar vi om storleks- och värdefaktorn har någon påverkan på avkastningen 
var för sig. Därefter testas avkastningen från portföljer sammansatta av olika kombinationer. 
Den statistiska analysen görs med hjälp av t-test. Resultaten analyseras i ljuset av tidigare 
forskning och diskuteras dessutom mot bakgrund av den generella utvecklingen på börsen 
under den studerade tidsperioden.  
 
Vår studie visar att värdefaktorn inte haft någon enskild betydelse för periodens avkastning. 
Storleksfaktorn visade sig däremot även på den svenska marknaden, dock med motsatt effekt. 
Stora bolag presterade bättre än småbolag. Ingen av portföljerna med olika sammansättningar 
gick att på statistisk väg särskilja från marknaden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Värdeaktier, glamouraktier, storleksfaktor, P/S-faktor, Svenska aktiemarknaden 
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1 Inledning 
Kapitlet inleds med en bakgrundsbeskrivning av valt ämne. Därefter diskuteras 
problemställningen vilken utmynnar i vår forskningsfråga och studiens syfte. Kapitlet avslutas 
med en kort beskrivning av studiens fortsatta disposition.   
 

1.1 Bakgrund 
Ett centralt och ofta tillämpat antagande inom ekonomisk teori är marknadens effektivitet. 
Antagandet ligger till grund för ett flertal ekonomiska teorier och utgör samtidigt ofta 
utgångspunkt för både privata och institutionella investerare. Huvudtesen i antagandet är att 
samtliga aktörer har tillgång till samma information samtidigt. Som ett resultat justeras 
priserna på aktier och andra finansiella tillgångar så att de intar jämviktsläge. Teorin om 
marknadens effektivitet är ett område som attraherat en mängd forskare och således resulterat 
i en mängd artiklar och ett stort antal uppsatser. Majoriteten förefaller vara överens om att 
marknaden, åtminstone på lite längre sikt, kan karaktäriseras som effektiv. Att 
prisdiskrepanser på kort sikt förekommer betraktas som tämligen logiskt, både med hänsyn till 
psykologiska faktorer, men också med anledning av en viss fördröjning i 
informationsspridningen.  
 
Ett kontroversiellt påstående är att då marknaden kan betraktas som effektiv, tillför varken 
fundamental eller teknisk analys ytterligare beslutsunderlag i samband med investeringar på 
aktiemarknaden. Orsaken är att all relevant information redan har prissatts på ett korrekt sätt 
och att det därför inte ges utrymme för överavkastningar. 
 
Antag nu att ett flertal omfattande empiriska studier har observerat avvikelser i prissättningen 
på olika kategorier av aktier. Antag vidare att dessa aktier enkelt kan identifieras med hjälp av 
ett par grundläggande fundamentala parametrar. Faktum är att flera forskare (Banz, 1981, 
Fama och French, 1992) på empirisk väg visat att en kategorisering av aktier med avseende på 
två faktorer historiskt sett har genererat högre avkastning än jämförbara index. Studierna 
omfattar flera olika tidsperioder (den längsta omfattar 1926-1992) och tretton olika 
marknader. De två faktorerna är bolagens storlek1, samt marknadsvärdet dividerat med 
försäljningen, vinsten eller nettotillgångarnas bokförda värde. De tre kvoterna är helt enkelt 
olika multiplar och återspeglar marknadens värdering av företaget. Ett forskarpar drar 
slutsatsen att den flitigt använda modellen för prissättning av finansiella tillgångar, CAPM2, 
är förknippad med betydande brister, då CAPM�s riskfaktor, betavärdet, inte är tillräckligt för 
att förklara skillnader i den historiska aktieavkastningen (Fama och French, 1992). Resultaten 
kan tolkas som förslag på ytterligare riskfaktorer som, tillsammans med marknadens 
betavärde, bör inkluderas i en modell vars syfte är att estimera framtida aktiepris.  
 
 
 

                                                
1 Antal utstående aktier multiplicerat med aktiekurs. 
2 Capital Asset Pricing Model, presenteras vidare i teorikapitlet. 
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1.1.1 Definitioner av värde- och glamouraktier 
Som vi tidigare nämnt antas ofta att marknaden är effektiv, vilket innebär att fundamentalt 
likvärdiga bolag bör handlas till samma kvoter (t.ex. P/S, P/E eller P/B). Detta resonemang 
leder en del investerare till att leta efter bolag med multiplar som skiljer sig från de 
konkurrerande bolagens. Motivet är att de missvisande multiplarna indikerar att bolagen är 
felprissatta. Därmed tror sig investeraren ha funnit en möjlighet att erhålla överavkastning. 
Strategin går ut på att köpa och sälja aktier på basis av deras relativa multiplar. Den enklaste 
modellen beskrivs med tre steg (Penman, 2003): 
 

1. Välj en multipel med vilken du urskiljer aktierna.  
2. Ranka aktierna efter multipeln, från högts till lägst. 
3. Köp aktier med de lägsta multiplarna och sälj (blanka) aktierna med de högsta 

multiplarna.  
 
Metoden tar fasta på fundamentala skillnader eftersom multiplarna prissätter fundamentala 
värden hos bolagen. Logiken är att aktier vars priser är höga relativt den utvalda multipeln är 
överprissatta och aktier vars priser är låga relativt den utvalda multipeln är underprissatta. 
Aktier med höga multiplar benämns ibland glamouraktier, med motivet att investerarna 
betraktar de som glamourösa och fashionabla och därför entusiastiskt driver upp dess priser 
relativt de fundamentala värdena. Det motsatta gäller aktier med låga multiplar som istället 
kallas �contrarian stocks� (värdeaktier) med motivet att de har ignorerats av majoriteten av 
investerarna. Investerare som handlar med denna strategi går mot flocken och köper 
oglamorösa aktier med låga multiplar och säljer glamouraktier. Genom att kombinera de ovan 
beskrivna strategierna och de forskningsresultat vi tidigare berört illustrerar vi först det 
historiska utfallet av att investera i glamouraktier respektive värdeaktier: 
 
 
 
 
 
                                                                          
 
Värdeaktier har, historiskt sett, förknippats med en hög, genomsnittlig avkastning, samtidigt 
som de värderas lågt av marknaden. Motsatsen gäller för aktier benämnda som glamouraktier. 
De förknippas med en låg historisk avkastning och är högt värderade av marknaden i 
förhållande till de fundamentala multiplarna.  
 
Den andra faktorn som identifierades tidigare, bolagets storlek, är inte av fundamental 
karaktär utan är endast ett resultat av empirisk forskning. Att handla aktier på basis av 
storleken på bolaget kan istället hänföras till teknisk analys. Motivet för att handla småbolag 
är detsamma som för att t.ex. köpa aktier tidigt i januari (Penman, 2003)3. Genom att 
kombinera storleksfaktorn och värdefaktorn konstruerar vi följande tabell: 
 
 
 
 
 
 

                                                
3 Historien har visat att aktieavkastningen har varit större vid den tidpunkten på året. 

Historisk avkastning Värdering av marknaden 
 Hög Låg 

Hög  Värdeaktie 
Låg Glamouraktie  

Värdering av marknaden Bolagets storlek 
 Stort Litet 

Hög Stora glamouraktier Små glamouraktier 
Låg Stora värdeaktier Små värdeaktier 
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Där aktiernas inbördes ordning med avseende på realiserad avkastning är (1. ger högsta 
avkastningen osv.): 
 

1. Små värdeaktier (låg P/S-multipel och lågt marknadsvärde) 
2. Stora värdeaktier (låg P/S-multipel och högt marknadsvärde) 
3. Små glamouraktier (hög P/S-multipel och lågt marknadsvärde) 
4. Stora glamouraktier (hög P/S-multipel och högt marknadsvärde) 

 

1.2 Problemdiskussion 
Det är inte möjligt att med säkerhet förutspå att de anomalier som visats på empirisk väg, är 
observerbara även i framtiden. Det är däremot möjligt att efter en kritisk granskning bilda sig 
en uppfattning om den framtida utvecklingen. Otvivelaktigt är det så att de undersökningar 
som gjorts utgör förhållandevis starka argument för att avvikelserna från CAPM inte är 
slumpmässiga4 (Fama och French, 1992). Det viktigaste argumentet är att avkastningen från 
de aktier som i avsnittet ovan beskrivits som värdeaktier avviker från den avkastning som 
enligt CAPM borde gälla. Fenomenet gäller för mycket långa (samt kortare enskilda) 
tidsperioder och dessutom på ett flertal marknader5. Det är dock relevant att reflektera över 
vilka krav som kan ställas på en modell som CAPM. Samtliga modeller är förenklingar av 
verkligheten och sannolikt är det inte möjligt att med modellen fånga verklighetens 
komplexitet. Att det i efterhand, med empiriska tester, går att uppvisa brister i majoriteten av 
existerande modeller förefaller således naturligt. Om dessa empiriska resultat kan betraktas 
som argument för att falsifiera modellen är dock mer tveksamt. Mer fruktbart är istället att 
fundera över resultatens styrka och eventuella användningsområden. Först och främst måste 
man dock bilda sig en uppfattning om huruvida resultaten är beständiga.  
 
En hypotes är att den högre avkastningen förknippad med småbolag delvis kan förklaras av 
den teknologiska utvecklingen. Argumentet är att utvecklingen av plaster medförde krav på 
betydande förändringar för många företag. Omfattande användning av plaster i 
tillverkningsindustrin startade i samband med andra världskriget. Depressionen mellan det 
första och andra världskriget ledde till att det betydligt billigare substitutmaterialet användes i 
allt fler konsumentprodukter. Det omfattande anpassningsarbetet hämmade de stora företagen, 
samtidigt som småbolagens flexibilitet blev en viktig fördel. Följden blev att småbolagen 
överträffade marknadens förväntningar, vilket resulterade i kraftigt stigande aktiekurser. 
Uppgången för småbolagen under den närmast efterföljande femårsperioden blev så stor att 
småbolagens premie mellan åren 1926-1986 kan hänföras hit. Stämmer hypotesen förväntas 
således ingen överavkastning för småbolag under en senare tidsperiod.  
 
En annan tes är att mindre bolag ofta är ägarledda (Daily och Dollinger, 1993). Vad har 
ägarstrukturen att göra med aktieavkastning kan man då fråga sig? Jo, det finns studier som 
visar att bolag där ledningen utgörs av ägarna ibland drivs mot andra målsättningar än 
tjänstemannastyrda bolag. Merparten av studierna pekar mot att den delvis annorlunda 
inriktningen resulterar i sämre prestationer, vilket i så fall borde betyda att mindre bolag 
skulle prestera sämre på börsen. Teorin talar då mot de empiriska studier som kopplar 
samman mindre bolag med högre avkastning.  

                                                
4 Ett framgångsrikt fondbolag i USA (Dimensional Funds Advisors - DFA) har tagit fasta på dessa 
kontroversiella forskningsresultat och förvaltar idag över USD 73 miljarder. 
5 Se teorikapitlet: Fama, French, 1998. 



 7

1.3 Forskningsfråga 
Är det fortfarande så att värdefaktorn och storleksfaktorn är gällande, eller har det senaste 
decenniets ekonomiska utveckling förändrat bilden? Då inga tidigare studier undersöker 
perioden efter 1992 blir det meningsfullt att studera en mer aktuell tidsperiod. Skulle de 
historiska resultaten bero på specifika händelser och utvecklingar relaterade till en viss 
tidsperiod bör investerarna ompröva sina strategier. Vi vänder oss i vår studie mot den 
svenska aktiemarknaden och undersöker en aktuell tidsperiod, med hopp om att klargöra de 
resultat som genererats ur historiska studier. Framförallt är det intressant att undersöka om 
dessa empiriska resultat gäller på andra marknader än den amerikanska6- speciellt med tanke 
på att många investerare har en tendens att begränsa sig till sin lokala marknad.  
 
Ett viktigt ställningstagande för genomförandet av denna studie är vilka variabler som väljs 
för att identifiera de specifika aktiegrupperna. I synnerhet råder det oenighet gällande 
identifieringen av företag tillhörande kategorin värdeaktier. De tillskrivs ett lågt värde av 
marknaden och utgörs ofta av bolag med ekonomiska svårigheter. En vanligt förekommande 
förklaring är att de ekonomiska svårigheterna är orsaken till det låga marknadsvärdet på 
aktien. De första studierna i ämnet undersökte aktiernas P/E-tal och fann att aktier vars P/E-tal 
var lågt förknippades med högre avkastning än aktier med höga P/E-tal, oberoende av risk 
(Basu, 1977, Jaffe, Keim och Westerfield, 1989). Senare genomfördes liknande studier, men 
med andra multiplar. Exempel är marknadsvärde/bokfört aktievärde, P/B, (Rosenberg, Reid 
och Lanstien, 1985), skuldsättning, D/E, (Bhandari, 1988) och försäljning/marknadsvärde, 
P/S. 1992 genomförde Fama och French en omfattande studie i syfte att sammanfatta tidigare 
undersökningar. Slutsatsen blev att P/B och storlek var de mått med starkast relation till 
avkastning. 
 
Sedan år 2000 har det förts en debatt om huruvida P/B-talet fortfarande är en bra multipel för 
att identifiera värdeaktier. Flera aktörer, bl.a. Baruch Lev (2000), menar att P/B-talet är 
förlegat då det inte speglar de nya företagens verkliga nettotillgångar. Han argumenterar för 
att den nya teknologin medför värden som inte återfinns i balansräkningen. I första hand 
syftar kritikerna på värden i form av olika typer av kunskapskapital och humankapital. I en 
artikel skriven av Davis (2001) bemöts kritiken med en undersökning där alla föreslagna 
multiplar jämförs med P/B-talet. Genom att mäta skillnaderna i avkastningen från från värde- 
och glamouraktier identifierade med de olika multiplarna, undersöks påståendet om att P/B-
talet under senare år blivit missvisande. Testet visar att de multiplar som genererar störst 
skillnader i avkastning mellan värde- och glamouraktier är P/B- och P/S-multipeln. 
 
Mot bakgrund av debatten och den undersökning som visar att P/S-talet är en stark kandidat 
för att identifiera värdeaktier har vi valt att använda oss av denna multipel i vår studie. Många 
av företagen noterade på Stockholmsbörsen har betydande värden i form av humankapital, 
vilket gör att vi till viss del instämmer i kritiken mot P/B-talet. Försäljning (S) är en 
fundamental parameter för alla bolag och om en akties marknadsvärde är lågt i relation till 
dess försäljning definierar vi den som en värdeaktie (undervärderad). Det motsatta 
förhållandet beskriver en glamouraktie (övervärderad).   
 

                                                
6 Fama och French undersöker i en studie tretton internationella marknader, men resultaten kan ifrågasättas då 
undersökningens data är mycket begränsad. Vi berör detta faktum i teorikapitlet. 
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1.4 Syfte 
Studiens syfte är att kartlägga om det också på den svenska aktiemarknaden förekommer 
skillnader i avkastning mellan värde� respektive glamouraktier samt mellan stora� respektive 
små bolag. Framförallt vill vi ge svar på om tidigare studiers empiriska resultat gäller även för 
en mer aktuell tidsperiod på den svenska aktiemarknaden. Vi undersöker därför den svenska 
aktieavkastningen under tidsperioden 1990-2004.  
 
I teorikapitlet presenterar vi ett flertal studier som tillsammans ger starka incitament för att 
välja aktier av den typ som enligt forskarnas statistiska undersökningar har resulterat i högst 
avkastning. Resultatet av vår studie kommer att ge en indikation på om en placeringsstrategi 
som premierar mindre bolag med låga värderingsmultiplar är att föredra även på den svenska 
marknaden under den aktuella tidsperioden.  

1.5 Disposition 
Den resterande delen av uppsatsen disponeras enligt följande. I kapitel två presenterar vi de 
teorier som ligger till grund för vår studie. Kapitlet avslutas med en presentation av 
forskningsfronten. Därefter, i kapitel tre, beskriver vi vårt tillvägagångssätt. Vi ger också en 
beskrivning av de metoder vi använder, tillsammans med en redogörelse för de data och 
datakällor som ligger till grund för undersökningen. I kapitel fyra redovisas resultaten. Dessa 
analyseras och relateras till tidigare forskning. Slutligen presenterar vi våra slutsatser och ger 
förslag till vidare forskning.  
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2 Teori 
I kapitlet behandlas de teorier som berör uppsatsens problemställning. Inledningsvis redogör 
vi för den Effektiva Marknadshypotesen och Markowitz klassiska portföljteori som ligger till 
grund för CAPM. Därpå följer en beskrivning av de vidareutvecklingar av och alternativ till 
CAPM som idag existerar � Arbitrage Pricing Theory (APT) och Trefaktorsmodellen. Innan 
vi presenterar forskningsfronten redogör vi för ett par artiklar som eventuellt kan bidra till 
förklaringsdiskussionen i senare kapitel. Teorikapitlet avslutas med en sammanfattning av 
teorin tillsammans med våra egna reflektioner. 
 

2.1 Teoretisk bakgrund 

2.1.1 Effektiva marknadshypotesen  
Den Effektiva Marknadshypotesen kan formuleras som frågan: Är prisförändringarna 
predikterbara? En marknad betraktas som effektiv då priset återspeglar all tillgänglig 
information. Teorin antar tre nivåer av information:  
 

• Historisk information 
• Publik information 
• Insider information 

 
Till dessa tre typer av information hör tre typer av effektivitet: 
 

• Svag effektivitet där priserna reflekterar all historisk information. Hypotesen 
implicerar att varken tidsserieanalys eller teknisk analys fungerar. Aktiepriserna följer 
en �random walk� dvs. de är slumpmässiga, vilket innebär att de ej är predikterbara. 

 
• Halvstark effektivitet där priserna reflekterar all offentligt tillgänglig 

information. Under detta antagande är det inte fruktbart att tillämpa varken teknisk 
eller fundamental analys.  

 
• Stark effektivitet där priserna även reflekterar all insiderinformation. Under formen 

stark effektivitet erhåller inte ens insiders överavkastning. 
 
De flesta studierna i ämnet tyder på att marknaden kan karaktäriseras som halvstarkt effektiv. 
Även om det existerar flera anomalier betyder det inte att marknaden är ineffektiv. Om vår 
studie visar att värdeaktier och småbolag kan förknippas med högre genomsnittlig avkastning 
än marknadsindex, kan dessa faktorer betraktas som anomalier. Dock medför deras existens 
inte automatiskt ett sätt att erhålla överavkastning. Ofta är det svårt att tjäna pengar på dessa 
effekter när transaktionskostnader och andra kostnader räknas in, vilket implicerar att 
marknaden är effektiv. Vidare brukar anomalierna försvinna då de blir allmänt kända, vilket 
innebär att marknaden anpassar sig och därmed blir effektiv. Slutligen bör läsaren fråga sig 
om de studier som påvisar dessa anomalier är tillförlitliga? Faktum är att det vanligen bara är 
signifikanta resultat som publiceras. 
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2.1.2 Markowitz Portföljteori 
Vid en redogörelse av teorin om aktieavkastningarnas beteende är det lämpligt att inleda med 
Markowitz (1952, 1959). I hans modell antas att en investerare konstruerar en portfölj där 
målsättningen är att maximera portföljens avkastning, givet en acceptabel risknivå (eller att 
minimera risken, givet en bestämd avkastning). Risk mäts i modellen som varians 
(standardavvikelse). Då tillgångar adderas till portföljen förändras den förväntade 
avkastningen och standardavvikelsen, baserat på hur den nya tillgången samvarierar med 
övriga tillgångar i portföljen. De bästa (mest effektiva) portföljerna bildar tillsammans en 
kurva benämnd den effektiva fronten på ett diagram med förväntad avkastning och 
standardavvikelse på Y-respektive X-axeln.  
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Enligt Markowitz väljer investerarna den portfölj på kurvan som bäst representerar deras 
indifferenskurva. Markowitz viktigaste bidrag är insikten om att det är en tillgångs förväntade 
avkastning, tillsammans med hur den samvarierar med övriga tillgångar, som bestämmer hur 
den adderas till en befintlig portfölj. 
 

2.1.3 Capital Asset Pricing Model (CAPM) 
Med Markowitz-modellen som utgångspunkt utvecklade Sharpe (1964), Lintner (1965) och 
Mossin (1966), oberoende av varandra, en modell som idag benämns som CAPM. Modellen 
visar att en tillgångs avkastning, vid marknadsjämvikt, är en funktion av tillgångens 
samvariation med marknadsportföljen. Modellen förutsätter således att marknadsportföljen är 
effektiv när marknaden är i jämvikt. Dessutom antas investerarna konstruera sina portföljer 
enligt Markowitz modell. Till skillnad från Markowitz modell inkluderar CAPM en riskfri 
tillgång med en bestämd avkastning. Genom tillförandet av en riskfri tillgång förändras 
förutsättningarna och den effektiva fronten representerar inte längre de bästa portföljerna. 
Istället skapas en effektiv linje �the Capital Market Line� (CML), mellan den riskfria 
tillgången och marknadsportföljen. Punkten där CML tangerar den effektiva fronten i 
diagrammet nedan representeras av marknadsportföljen, M.  
 
Portföljerna på linjen utgörs av olika delar av den riskfria tillgången och marknadsportföljen. 
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Härledning av CAPM (Copeland, Weston, 1988) 
I marknadsjämvikt är priserna på samtliga tillgångar anpassade så att utbud möter efterfrågan. 
Således består, i jämvikt, marknadsportföljen, M, av samtliga tillgångar i proportion till varje 
tillgångs marknadsvärde. I jämvikt blir varje tillgångs vikt av marknadsportföljen: 
 

                    Marknadsvärde av den enskilda tillgången 
wi =    Marknadsvärde för samtliga tillgångar 

 
En portfölj bestående av a% investerade i tillgång I och (1-a)% i marknadsportföljen har 
följande medelavkastning och standardavvikelse: 
 
          ( ) ( ) ( ) ( ),1 mip REaRaERE −+=        (2.1) 
 

( ) ( ) ( )[ ] ,121
2/12222

immip aaaaR σσσσ −+−+=                (2.2) 
  

 
där 
 

( )=pRE den förväntade avkastningen för en portfölj bestående av a% av tillgång I 
( )=iRE  den förväntade avkastningen för tillgång I 
( )=mRE  den förväntade avkastningen för marknadsportföljen 

=2
iσ variansen för tillgång I 

=2
mσ variansen för marknadsportföljen 

=imσ covariansen mellan tillgång I och marknadsportföljen 
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Kurvan, I, I�, i diagrammet ovan visar olika kombinationer mellan marknadsportföljen och 
tillgång I. Genom att derivera uttrycken för den förväntade avkastningen (ekvation 2.1) och 
standardavvikelsen (ekvation 2.2)  för portföljen p, med avseende på vikt, a, ges förändringen 
i medelavkastning och standardavvikelse vid små förändringar i a, andel av portföljen 
investerad i tillgången I: 
 

( ) ( ) ( ),mi
p RERE

a
RE −=

δ
δ     (2.3) 
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(2.4) 
 
Då marknadsportföljen i jämvikt redan innehåller vikten, wi , av tillgång I är procentandelen a 
i ovanstående ekvationer överskjutande efterfrågan för en enskild tillgång. Men i jämvikt 
måste överskjutande efterfrågan för varje enskild tillgång vara noll. Om ekvationerna (2.3) 
och (2.4) utvärderas då överskjutande efterfrågan, a, är noll kan jämviktspriset för risk 
bestämmas (marknadsportföljen).  
 
 

( ) ( ) ( ),0 mia
p RERE

a
RE −==δ
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Lutningen på kurvan I, I� i punkten M, avvägningen mellan risk och avkastning, är: 
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Det sista steget för att nå fram till CAPM-ekvationen är insikten om att lutningen på kurvan I, 
I� i punkten för marknadsportföljen, M, är den samma som lutningen på �the Capital Market 
Line�, CML. Punkten där CML tangerar den effektiva fronten har lutningen: 
 

( )
,

m

fm RRE
σ

−
     (2.8) 

 
där mσ  är standardavvikelsen för marknadsportföljen. Genom att skapa en ekvation av de 
bägge lutningskoefficienterna (2.7 och 2.8) erhålls följande: 
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Löser vi ekvation (2.9) för ( )iRE , fås följande ekvation: 
 

( ) ( ) ( )[ ] .2
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Ekvation (2.10) är mer känd som CAPM. Modellen säger att avkastningskravet för en 
tillgång, ( )iRE , är lika med den riskfria räntan plus en riskpremie. Riskpremien är priset för 
risk multiplicerat med kvantiteten risk. Det är just detta samband som på empirisk väg testats 
och då visat sig innehålla betydande brister (Basu 1977, Banz 1981, Fama och French, 1992). 
Det mest frekvent föreslagna orsaken är avsaknad av ytterligare riskfaktorer.  
 
Enligt CAPM är priset för risk differensen mellan förväntade avkastningen för 
marknadsportföljen och den riskfria räntan. Kvantiteten risk kallas beta, iβ . 
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Det är covariansen mellan avkastningen från tillgång, I, och marknadsportföljen, M, dividerat 
med variansen för marknadsportföljen. Den riskfria tillgången har beta noll, då dess covarians 
med marknadsportföljen är noll. Marknadsportföljen har beta ett, då covariansen med sig själv 
är lika med ett: 
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2.1.4 Arbitrage Pricing Theory  
Precis som CAPM är Arbitrage Pricing Theory (APT) en kapitalprissättningsmodell som 
utgår från att det råder jämvikt på marknaden. Modellen, utvecklad av Ross (1976), är mer 
generell än CAPM, då det antas finnas n  faktorer som gör att en tillgångs avkastning avviker 
från den förväntade. Teorin specificerar inte hur många faktorerna är, inte heller identifieras 
dessa. Förutom dessa n  faktorer kan det finnas flera andra branschspecifika faktorer som 
orsakar ytterligare avvikelser, dock är dessa inte generella och varierar för olika branscher. De 
och är således diversifierbara. Givet att arbitrage inte ska vara möjligt, visar Ross att en 
tillgångs förväntade avkastning måste vara linjärt relaterad till de n  gemensamma 
faktorerna:  

( ) njnjjfj RRE λβλβλβ ++++= ....2211  
 
Där ( )jRE  och ( )fRE  definieras enligt CAPM-ekvationen. Varje jkβ -koefficient 
representerar tillgång j �s känslighet för riskfaktor k  och kλ  representerar riskpremien för 
faktor k . Precis som CAPM visar APT att den förväntade avkastningen är en linjär funktion 
av tillgångens känslighet för systematisk risk. Här antas dock n  källor av systematisk risk till 
skillnad från CAPM som antar existensen av endast en riskfaktor. Modellen kan ses som ett 
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specialfall av CAPM. De fenomen som beskrivits i tidigare avsnitt kan mycket väl betraktas 
som tänkbara källor av systematisk risk och därför kandidera som förklarande faktorer i APT.  
 

2.1.5 Trefaktorsmodellen 
Den extensiva forskningsinsatsen med syfte att identifiera ytterligare riskfaktorer som 
kompletterar marknadsfaktorn i CAPM har resulterat i en alternativ modell för estimering av 
förväntad avkastning hos finansiella tillgångar. Fama och French, som har utvecklat modellen 
menar att den utgör ett viktigt verktyg för investerare när det gäller att strukturera den egna 
portföljens riskexponering. Trefaktorsmodellen illustrerar tydligt, enligt de båda forskarna, 
vilka risker som kan betecknas som systematiska och därmed ska prissättas. Modellen påstås 
tydliggöra vilken riskfaktorer som driver avkastning och vilka som ska betraktas som rent 
slumpmässiga. Trefaktormodellen är en vidareutveckling av tidigare prissättningsmodeller 
(CAPM och APT) och är ett direkt resultat av den forskning som visat att små värdeaktier 
förknippas med högre avkastning än andra, i riskhänseende (CAPM:s beta), jämförbara aktier. 
Modellens tillförlitlighet är lika hög som de studier den genererats ur. I avsnittet som 
presenterar forskningsfronten återfinns två olika studier som är kritiska mot den typ av 
�bevisföring� bl.a. Fama och French ägnar sig åt. Huvudargumentet mot den framtagna 
modellen är det med empirisk �ex-ante� forskning, i princip, går att finna vilka riskfaktorer 
som helst. I dagsläget är fortfarande CAPM den klart dominerande modellen och endast 
framtiden kan utvisa om Trefaktorsmodellen vinner marknadens gehör. 
 
Fama och French menar att de förväntade överavkastningen (överstigande den riskfria 
räntan), ( )[ ]RfRiE − , för en portfölj förklaras av portföljens känslighet för tre faktorer; (1) 
överavkastningen (riskpremien) för en bred marknadsportfölj, [ ]RfRm − , (2) skillnaden i 
avkastning mellan en portfölj bestående av småbolag och en portfölj bestående av stora bolag, 
SMB  (småbolag minus stora bolag) och (3) skillnaden i avkastning mellan en portfölj 
bestående av aktier med låga multiplar och en portfölj bestående av aktier höga multiplar7 
eller värde- respektive glamouraktier, LMH . Den förväntade överavkastningen för portfölj i 
är: 
 

( ) ( )[ ] ( ) ( )LMHEhSMBEsRfRmEbRfRiE iii ++−=−  
 
Där ( ) RfRmE − , ( )SMBE   och ( )LMHE  är förväntade premier och de tre faktorernas 
känslighet, bi,  si och hi är lutningarna i tidserieregressionen: 
 

( ) ( ) iiiii LMHhSMBsRfRmbRfRi εα +++−+=−  
 
Forskarna visar i en studie från 1995 att värdefaktorn och lutningen på LMH utgör 
approximationer för ekonomiska svårigheter. Dåligt presterande företag med låga vinster 
förknippas ofta med låga multiplar (P/B, P/E eller P/S) och en positiv lutning mot LMH. 
Regressionerna visar alltså att ett samband mellan avkastningen och graden av ekonomiska 
svårigheter, som inte fångas av marknadsavkastningen. På samma sätt kan storleksfaktorn, 
SMB, användas för att förklara avkastning. Det finns ett samvariation i avkastningen i 
småbolag som inte fångas av marknadsavkastningen.  
 

                                                
7 I Fama och French�s modell används multipeln P/B för att definiera värde- respektive glamouraktier.  
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Intressant att notera hos Fama och French�s modell är att hög avkastning endast är en 
kompensation för hög risk, dvs. de menar att om aktier med låg P/B-multipel erbjuder högre 
avkastning innebär det att dessa aktier också är förknippade med högre risk. Uppfattningen 
står i skarp kontrast till en traditionell finansanalytikers uppfattning, som är att aktier med 
högt P/B är undervärderade och således utgör en god investeringsmöjlighet8. Skillnaden i 
ståndpunkt beror på inställningen till EMH. Enligt EMH är dessa aktier billiga just på grund 
av att de är förknippade med högre risk.  
 

2.1.6 Ägarledda bolag mindre? 
De bägge forskarna Daily och Dollinger genomförde 1991 en enkätstudie med syftet att testa 
huruvida fyra variabler; storlek, ålder, strategi och internt kontrollsystem, kan användas för att 
särskilja mellan familjeägda respektive icke-familjeägda bolag. Hypotesen är att dessa fyra 
egenskaper kan klassificera företag i två åtskiljda grupper med avseende på ägarstruktur. 
Intressant för vår studie är om forskarna kan visa att storleken på firman tenderar att påverka 
ägarstrukturen. Det skulle i så fall stödja vårt antagande om att många av de småbolag som 
ingår i vår studie är familjeägda. En hypotes är att familjeägda bolag förvaltas ur ett mer 
långsiktigt perspektiv, vilket ibland innebär att andra målsättningar än vinstmaximering kan 
vara aktuella (Corbetta och Salvato, 2004). 
    
Argumentet för att storleken på firman beror på ägarstrukturen tar utgångspunkt i agentteorin. 
Agentproblematiken medför att den utsedda ledningen agerar utifrån egenintresse och strävar 
mot att maximera den egna välfärden snarare än företagets. Beteendet implicerar att 
tjänstemannastyrda bolag är större än familjeägda. Forskarna bygger antagandet på tre 
argument. För det första har större bolag ofta överkapacitet, som kan användas för att täcka 
negativa effekter som uppstått som en följd av felaktiga beslut. Överkapaciteten kan också 
användas för att jämna ut variationer i resultatet, vilket gynnar ledningen då bolaget framstår 
som mer effektivt än det egentligen är. För det andra är ersättningen till ledningen ofta 
kopplad till storlek eller tillväxt, istället för lönsamhet. För det tredje erbjuder ett växande 
företag större möjligheter för VD:n att avancera.  
 
Studien omfattar 486 amerikanska företag varav 53 procent var tjänstemannastyrda. 
Resultaten stärkte forskarnas hypotes då de fyra egenskaperna uppvisade god precision vid 
klassificering av ägarstruktur. Studien visade också att tjänstemannastyrda bolag var större, 
förmodligen p.g.a. det positiva sambandet mellan VD-ersättning och bolagets storlek samt 
behovet av tillväxt för att skapa förutsättningar för avancemang via befordran. I ägarledda 
bolag är utvecklingen den motsatta då tillväxt och utveckling motarbetas. Motivet är att 
grundaren är ovillig att släppa kontrollen och låta andra kompetenta personer få förtroende att 
främja bolagets expansion.   
 
2.1.6.1 Familjekontrollerade bolag sämre prestation? 
Vi har funnit två studier som bl.a. undersöker om familjekontrollerade bolag är förknippade 
med lägre avkastning. En hypotes är att de familjekontrollerade bolagen drivs av delvis andra 
målsättningar än endast vinstmaximering för aktieägarna.  
 
Den första studien, skriven av Klein, Shapiro och Young (2005), fokuserar på vilken inverkan 
bolagsstyrningen har på bolagets prestationer. Forskarna undersöker 263 kanadensiska bolag 
genom att fastslå graden av bolagsstyrning med hjälp av ett nytt kanadensiskt index. Varje 

                                                
8 Likt den enkla trestegsmodell vi återgav i bakgrundsavsnittet. 
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bolag graderas enligt de parametrar som ingår i indexet och resultatet blir ett sammanvägt 
mått som ska definiera graden av bolagsstyrning. Bolagens prestationer mäts med Tobin�s q, 
ett mått som relaterar bolagets marknadsvärde med återanskaffningskostnaden för det 
investerade kapitalet. Enligt modellen finns det ett nära samband mellan aktiemarknaden och 
investeringsnivån (http://hassler-j.iies.su.se/courses/Amakro/pp/lect9.ppt#289,15, 
Investeringar och Tobins q). Logiken är att om aktiernas marknadsvärde överstiger 
inköpspriset för kapital bör företaget investera, annars inte. Undersökningen syftar också till 
att studera om det går att visa skillnader i prestation mellan familjekontrollerade och icke-
familjekontrollerade bolag. Därför sorteras bolagen med avseende på hur kontrollen och 
makten är fördelad. Ett företag betraktas som familjekontrollerat om en familj kontrollerar 
mer än tio procent av aktierna. Sambanden undersöks med en regressionsmodell där de olika 
variablerna testas en och en. Intressant för vår studie är huruvida studien kan visa att 
familjekontrollerade bolag presterar sämre.  
 
Studiens resultat ger mycket svaga belägg för att graden av bolagsstyrning har någon 
betydelse för företagets prestationer. Forskarnas förklaring är att regelverket i Kanada är 
förhållandevis heltäckande, vilket innebär att mindre skillnader mellan olika bolag inte får 
någon större påverkan på marknadens förtroende och agerande. När det gäller ägarbildens 
inverkan visar resultaten att familjekontrollerade bolag presterar sämre än andra. Skillnaderna 
är dock små och försvinner om storleksfaktorn inkluderas. Författarnas slutsats är att de 
familjekontrollerade bolagen är större och att storlek förknippas med lägre avkastning.  
 
2.1.6.2 Familjeägda bolag förknippas med bättre prestationer? 
Ytterligare en studie som undersöker sambandet mellan ägarbild och prestationer är skriven 
av Anderson och Reeb, 2003. Studiens syfte är att testa den vedertagna uppfattningen att 
familjekontrollerade bolag missgynnar minoritetsägare. Tidigare studier i ämnet argumenterar 
för att företag som i stor utsträckning kontrolleras av enskilda familjer tenderar att bortse från 
minoritetsägarnas intressen (Fama, Jensen 1983, Demzets, 1983, Sheifer, Vishny 1997). För 
att förstärka sina resultat används såväl redovisnings- som marknadsrelaterade mått för att 
mäta bolagens prestationer, ROA och Tobins q.  
 
Urvalet består av 403 bolag noterade på S&P 500 mellan år 1992-1999. Under tidsperioden 
var omkring 35 procent av bolagen till betydande del kontrollerade av den grundande 
familjen. I genomsnitt kontrollerade de ursprungliga grundarna 18 procent av de utstående 
aktierna. I realiteten översteg den verkliga kontrollen denna siffra p.g.a. att makten över 
bolagens styrelse i snitt var 2,75 gånger högre.  
 
Genom användandet av ett flertal olika regressionsmodeller kommer forskarna fram till att 
familjekontrollerade bolag presterar minst lika bra som icke-familjeägda bolag. Används 
måttet ROA för att mäta prestation visar studien att familjeägda bolag överträffar resultaten 
hos icke-familjeägda bolag. Det visar sig också att de familjeägda bolagen presterar som bäst i 
de fall VD:n är en av grundarna. Studiens resultat skiljer sig från tidigare studier och indikerar 
att vår hypotes inte stämmer. 
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2.2 Forskningsfronten 
I följande avsnitt presenteras studier och artiklar som behandlar vårt ämnesområde. Dels 
redogörs för studier som undersöker och kvantifierar överavkastningen förknippad med 
värde- och småbolagsaktier, dels sammanfattas studier som argumenterar för olika orsaker till 
dessa överavkastningar. Avsnittet är upplagt på så sätt att de främsta forskarna presenteras 
tillsammans med deras viktigaste bidrag. 
 
Fama och French 
I Fama och French mest uppmärksammade artikel �The cross-section of expected returns� 
(1992) har forskarna med utgångspunkt i tidigare forskning undersökt amerikanska bolag 
under tidsperioden 1963-1990. Undersökningen studerar portföljer sorterade efter bolagens 
storlek och P/B. Syftet med studien var att sammanfatta och klargöra tidigare studier i ämnet. 
Stattman (1980) och Rosenberg, Reid och Lanstein (1985), hade t.ex. visat att en akties 
avkastning är beroende på dess P/B-multipel. Samma resultat fastslogs av Chan, Hamao och 
Lakonishok (1991) på den japanska marknaden. Ytterligare en inspirationskälla utgjordes av 
Basus studie från 1981, som visade att små bolag, historiskt sett, haft högre avkastning än 
stora bolag.  
 
Fama och French�s slutsats blev att en portfölj sammansatt av småbolag med låga P/B-
multiplar presterade bättre än alla andra kombinationer. De konstaterade också att 
möjligheterna att använda resultaten är beroende av om de även i framtiden kommer att gälla. 
Dessutom är det avgörande om det handlar om en rationell eller irrationell prissättning av 
tillgången. Forskarna menar dock att det mesta tyder på att prissättningen är rationell, vilket 
innebär att de bägge faktorerna, storlek och P/B, ska inkluderas vid en riskbedömning av 
tillgången.  
 
En annan uppmärksammad studie av Fama och French är �Value versus growth: The 
International Evidence� från 1998. I den undersöks tretton marknader med syfte att stärka sin 
tes om skillnaden i genomsnittlig avkastning mellan värde- och glamouraktier. Kan samma 
resultat påvisas på fler marknader än den amerikanska, menar forskarna att deras teori stärks. 
Som undersökningsvariabler används P/B, P/E-tal och kassaflöde/pris, någon hänsyn till 
storleksfaktorn har dock inte gjorts. Orsaken är att Fama och French använder Morgan 
Stanley�s EAFE index som endast inkluderar större bolag, vilket t.ex. medför att det 
genomsnittliga urvalet i Sverige varit endast 46 företag. Trots det lite bristfälliga underlaget 
drar forskarna slutsatsen att tolv av de undersökta marknaderna uppvisar skillnader mellan 
grupperna.  
 
De menar också att om ICAPM9 och APT-modellen inkluderar riskfaktorer som beskriver 
företag i finansiella svårigheter skulle de fungera lika bra som forskarnas trefaktorsmodell. 
Däremot menar de att CAPM i sin grundform inte är tillräcklig för att förklara skillnaderna 
mellan värde- och glamouraktier. Studien visar vidare att det är skillnad i avkastning mellan 
kategorierna värde- och glamouraktier oavsett om P/E-, P/B- eller P/CF10-multipeln 
undersökts.  
 
MacKinlay, A. Craig 

                                                
9 Vidareutveckling av CAPM, där hänsyn är tagen till fler perioder. 
10 Med CF avses kassaflöde. 
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MacKinlay�s forskningsområde innefattar modeller för prissättning av tillgångar, 
aktiemarknadens beteende, framtida prisutveckling för finansiella tillgångar samt 
ekonometrisk modellering. Den mest uppmärksammade artikeln behandlar just huruvida en 
multifaktormodell (lik den framtagen av Fama och French, 1992) kan förklara avvikelser från 
CAPM (MacKinlay, 1995). MacKinlay gör distinktionen mellan riskbaserade och icke-
riskbaserade förklaringar. Han menar att det centrala problemet med de riskbaserade 
förklaringarna är att de är baseras på empiriska studier med en �ex-post� karaktär, d.v.s. att 
det som studeras redan har hänt. I detta sammanhang är det faktiska aktiekurser som 
observeras. Härigenom blir det ibland svårt att diskriminera mellan olika förklaringar till det 
observerade fenomenet. Dessutom pekar författaren på det faktum att det alltid är möjligt att i 
efterhand finna avvikelser från en modell. Att likt Fama och French m.fl. endast leta och testa 
diverse variabler som bättre kan förklara faktiska aktieutvecklingar kan inte betraktas som 
bevis för att CAPM kan förkastas. En lösning på problemet är att testa bärigheten hos de olika 
alternativen med hjälp av en ex-anteanalys (i förväg). Hans tes är att det förmodligen är 
mycket svårt att ex-ante upptäcka CAPM-avvikelser som kan härröras till uteblivna/saknade 
riskfaktorer. Orsaken är att avvikelsen i förväntad avkastning också förknippas med en ökad 
standardavvikelse.  
 
Slutsatsen blir att det förmodligen är fruktbart att undersöka andra alternativ än de 
multifaktorsmodeller som säger sig kunna ersätta CAPM. De stöd som presenterats i form av 
empiriska studier av alternativa riskfaktorer bör istället betraktas som argument för att en 
multifaktormodell inte på egen hand kan förklara de observerade avvikelserna från CAPM.  
 
Werner F. M. DeBondt och Richard Thaler 
Två forskare med uppfattningen att CAPM-avvikelser är möjliga att, åtminstone delvis, 
förklara med psykologi och marknadsbeteende är Werner DeBondt och Richard Thaler. I en 
studie skriven 1985, undersöker de marknadens effektivitet. Syftet med studien är att utröna 
om det existerar ett samband mellan marknadens beteende och psykologin bakom det 
individuella beslutfattandet. Empiriska studier har visat att det inom båda kategorierna går att 
finna överreaktioner. Deras tes är att investerare tenderar att överreagera på oväntade och 
dramatiska händelser och därmed påverka aktiepriser. Författarna menar att ett sådant 
beteende delvis kan förklara den så kallade P/E-effekten, d.v.s. att aktier med låga P/E-tal, i 
genomsnitt, förknippas med högre avkastning än aktier inom samma risknivå men med högre 
P/E-tal.  
 
Hypotesen testades empiriskt (NYSE11, 1926-1982) genom sammansättandet av två portföljer, 
en med �vinnare� (aktier som under den senaste femårsperioden upplevt extrema 
kapitalvinster) och en med �förlorare� (aktier som under samma tidsperiod upplevt extrema 
förluster). Resultatet visar att förlorarportföljerna överträffar marknaden med, i genomsnitt, 
19,6 procent, tre år efter bildandet av portföljen. Vinnarportföljernas avkastning blev, i 
genomsnitt, fem procent lägre än den marknadsjusterade avkastningen. Den kumulativa 
differensen uppgick därmed till 24,6 procent. Författarna drar slutsatsen att den stora 
differensen mellan portföljer av aktier med samma risk, stödjer hypotesen om överreaktioner 
på marknaden.  
 
Josef Lakonishok, Andrei Shleifer och Robert W. Vishny 
Ytterligare en studie som dokumenterar överavkastning förknippad med strategin att investera 
i aktier definierade som värdeaktier är skriven av Lakonishok, Shleifer och Vishny, 1994. 

                                                
11 New York Stock Exchange 
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Tidsperioden sträcker sig från 1963-1990 och inkluderar aktier från NYSE och AMEX12. 
Syftet med studien är dels att dokumentera skillnaderna i avkastning mellan värde- och 
glamourstrategier, dels att undersöka huruvida värdeaktierna kan betraktas som mer riskfyllda 
(en ståndpunkt som försvaras av t.ex. Fama och French).  
 
Studiens resultat visar att värdestrategierna i stor utsträckning överträffar investeringar i 
glamouraktier. Vidare presenteras argument för att värdeaktierna inte förknippas med en 
högre risknivå. Istället menar författarna att en trolig orsak till varför värdestrategierna 
presterat bättre är det faktum att den faktiska tillväxttakten i vinster, kassaflöden etc., för 
glamouraktierna blev mycket lägre än vad de tidigare varit eller endast motsvarade 
marknadens förväntningar. Värdeaktierna har helt enkelt värderats för lågt, vilket således 
medfört att investeringar i dessa producerat rejäla överavkastningar.  
 
Slutsatsen väcker frågan hur det är möjligt att så höga avkastningar (enligt studien tio till elva 
procent per år) kan bestå under en så lång tid? Författarna ger flera tänkbara förklaringar. En 
är att investerarna inte kände till dem. De hävdar att merparten inte har haft förutsättningar att 
genomföra de analyser gjorts i den aktuella studien. Även om värdestrategier har 
rekommenderats under en lång tid13, är det inte säkert att investerarna har tillämpat dem. 
Skälet sägs vara att det existerar en stor mängd konkurrerande strategier och att 
rekommendationerna av värdeaktier inte tidigare har varit statistiskt underbyggda. En annan 
förklaring är att författarna har gjort sig skyldiga till så kallad �data snooping� och därför 
endast identifierat ett ex post mönster i datamaterialet. Dock menar författarna att detta inte är 
en trolig orsak med argumentet att samma fenomen har påträffats i flera olika tidsserier under 
på flera olika marknader. Framgångarna med värdestrategier kan, enligt studien, bäst förklaras 
av investerarnas (både de privata och de institutionella) preferenser för glamouraktier.  
 
Jeffrey Jaffe, Donald B. Keim och Randolph Westerfield 
Jaffe, Keim och Westerfield sammanfattar de resultat som andra forskare visat angående 
aktieavkastningens beroende av bolagens storlek och P/E-multipel. Tidigare forskning har 
varit inkonsekvent.  Reinganum visar att effekten av värdefaktorn, P/E, försvinner när hänsyn 
samtidigt tas till storleksfaktorn, Cook och Rozeff�s resultat indikerar att P/E-multiplen inte 
har någon enskild effekt och Banz och Breen menar att P/E-multipeln och storleksfaktorn har 
lika stor betydelse.   
 
I forskningsrapporten redovisas forskarnas undersökning för tidsperioden 1951-1986, där de 
finner att både P/E-multipeln och storleksfaktorn är signifikanta variabler för januari månad, 
men att enbart P/E-multipeln är signifikant för resterande delen av året. Studien visar också att  
bolag med negativa resultat haft en konsekvent hög avkastning och att den genomsnittliga 
avkastningen tenderar att vara positivt relaterad till låga P/E-multiplar.  
 
Jimmy Liew och Maria Vassalou 
Jimmy Liew och Maria Vassalou undersöker i artikeln �Can Book-to-Market, Size and 
Momentum Be Risk Factors That Predict Economic Growth� (2000) en mängd 
investeringsstrategier som kan kopplas till makroekonomiska riskfaktorer. Undersökningen i 
sig är inte så intressant för vår studie men en del av resultaten är värda att nämna. Bland annat 
påvisas att aktier med låga P/B-multiplar (värdeaktier) löper större risk att hamna i 
ekonomiska svårigheter. Vidare indikerar resultaten att dessa bolags chanser att överleva är 
större under högkonjunktur, men att de under lågkonjunktur riskerar att gå i konkurs. 
                                                
12 American Stock Exchange 
13 En av de allra första studierna i ämnet skrevs av Graham and Dodd, 1934. 
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Dessutom förutsätts små bolag prestera bättre under högkonjunktur än övriga bolag, samtidigt 
som hotet om nedläggning ökar under perioder då samhällsekonomin går sämre. Dessa 
fenomen har länge varit kända för marknaden, vilket medför att investerarna kräver en 
riskpremie för att investera i sådana bolag.  
 

Författare Syfte Metod Resultat 
Fama & French Att på empirisk väg 

undersöka vilken 
inverkan storlek och 
P/B-multipeln har på 
den genomsnittliga 
aktieaktieavkastningen. 

NYSE (1963-1990) 
gruppindelning efter 
P/B och storlek.  

Portföljer bestående av 
bolag med låg P/B-multipel 
och lågt marknadsvärde 
presterar bäst. Tillsammans 
med marknadsbeta 
förklarar de bägge 
faktorerna 
aktieavkastningar bättre än 
CAPM, enligt forskarna. 

Fama & French  Att studera ovanstående 
problem på 
internationella 
marknader. 

13 marknader. Valt 
bl.a. P/E och P/B- 
multipeln för 
undersökningen. 

På 12 av 13 marknader 
presterar bolag med låg 
P/B-multipel bäst, 
däribland Sverige.  

MacKinlay Craig Ifrågasättandet av en 
multifaktor modell lik 
den av Fama & French. 

Studerar avvikelser 
mot CAPM ex-ante (i 
förväg)  

Att det är fruktbart att 
undersöka alternativa 
modeller för att ersätta 
CAPM. 

DeBondt & Thaler Förklara avvikelser mot 
CAPM m.h.a. psykologi 
och marknadsbeteende. 

Hypotestest på NYSE 
(1926-1982) m. Två 
portföljer  

Differenser mellan 
portföljer med samma risk 
vilket indikerar att hypo-
tesen om överreaktioner är 
rimlig.  

Lakonishok et al. Undersöka möjligheten 
att nå överavkastning 
m.h.a. värdeaktier 

NYSE och AMEX 
(1963-1990) 
användande av P/B. 

Resulterat i att värdeaktier 
presterar överavkastning. 

Jaffe et al. Studerar värdefaktorn 
och storleksfaktorn 

Amerikanska 
marknaden 1951-
1986, sorteringen 
efter P/E och storlek. 

Låg P/E-multipel resulterar 
i högre avkastning och att 
storleksfaktorn delar av 
året bidrar till ökad 
tillförlitlighet. 

Liew & Vassalou Studera investerings-
strategier som kan 
kopplas till makro-
ekonomiska faktorer. 

 Riskskillnader för bolag 
beroende på storlek och 
P/B-multipel, förklarar 
delvis skillnaden. 

 
 

2.3 Sammanfattning teori och egna reflektioner 
En stor del av den teori vi presenterat i detta kapitel har behandlat frågeställningen om vissa 
kategorier av aktier kan förväntas ge bättre avkastning än andra. Vi har redogjort för ett flertal 
studier som argumenterar för att värdeaktier och aktier tillhörande småbolag historiskt sett 
förknippas med högre avkastning. Flera av forskarna (bl.a. Fama & French) menar att de 
empiriska resultaten indikerar att CAPM är förenad med allvarliga brister. Orsaken är att den 
högre avkastningen från värde- och småbolagsaktier måste innebära att dessa aktier också 
medför högre risk. Deras antagande gäller dock bara om den effektiva marknadshypotesen 
stämmer överens med verkligheten. Baserat på de resultat deras (och andras) studier visar har 
de konstruerat en alternativ tillgångsprissättningsmodell � Trefaktorsmodellen. I den 
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kompletteras CAPM med ytterligare två riskfaktorer, värde- och storleksfaktorn. Intressant att 
notera är att de numera kapitaliserar på sin modell, genom fondbolaget DFA, som erbjuder 
kapitalförvaltning till förmögna privatpersoner och institutioner.  
 
Vi ställer oss dock lite frågande till allt det arbete som lagts ner med målsättningen att 
kritisera CAPM. Är man av uppfattningen att temporära felprissättningar är naturliga framstår 
det inte så märkligt att t.ex. så kallade värdeaktier ger högre avkastning än motsatsen, 
glamouraktier. En akties marknadsvärde kan vara nedtryckt (i relation till dess fundamentala 
värde) av olika anledningar. Som bekant överreagerar marknaden på negativ information, 
vilket kan få till följd att kursen pressas ner till nivåer långt under det värde som motiveras av 
fundamenta. Dessa temporära felprissättningar utgör tillfällen då det finns möjligheter att göra 
en god investering. Detta resonemang stämmer delvis överens med Lakonishok et al., som 
anser att en trolig orsak till varför värdeaktierna presterat bättre än glamouraktierna är att den 
faktiska tillväxttakten i vinster, kassaflöden etc. för glamouraktierna blev mycket lägre än vad 
de tidigare varit eller endast infriade marknadens förväntningar. Värdeaktierna värderas 
därmed för lågt, vilket medför att investeringar i dessa sedan producerat överavkastningar. Ett 
annat skäl kan vara att en viss bransch för tillfället inte anses som intressant, vilket resulterar i 
låga aktiekurser p.g.a. låg efterfrågan. De låga nivåerna består till dess att marknaden återigen 
får upp ögonen för den aktuella branschen.  
 
När det gäller småbolag är det svårt att finna logiska argument ur fundamentala värden. En 
del forskare (Liew och Vassalou, 2000) menar att de mindre bolagen löper större risk att gå i 
konkurs i händelse av lågkonjunktur och att den högre risknivån då motiverar en högre 
avkastning. En annan tänkbar förklaring är att de allra minsta företagen är i en uppstartsfas 
och därför förknippas med hög osäkerhet då framtiden fortfarande är oviss. Den ökade 
osäkerheten motiverar därmed också högre avkastning.  
 
Viktigt att notera i vår undersökning är att de bolag som kategoriseras som små är betydligt 
mindre än de bolag som ingått i den internationella studien (Fama och French, 1998). En 
hypotes vi har är att många av de småbolag vi inkluderar är ägarledda, vilket skulle kunna 
innebära att de är förenade med en lägre avkastning än övriga bolag med professionell ledning 
(Corbetta och Salvato, 2004). Argumentet bygger på Agentteorin, som tar fasta på de 
intressekonflikter som uppstår då kontroll och ledning separeras.    
 
Sammanfattningsvis är vår hypotes att den svenska marknaden uppvisar de mönster som 
upptäckts i tidigare studier. Baserat på den logik som ligger bakom den höga avkastningen 
förenad med värdeaktier är våra förväntningar störst på denna typ av aktier. När det gäller 
storleksfaktorn är vi mer tveksamma med anledning av ägarstrukturens betydelse för bolagens 
prestationer. Vår tro är dock att storleksfaktorn kombinerat med värdefaktorn visar sig vara 
lyckosam också på den svenska marknaden.     
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3 Metod 
Vi inleder kapitlet med att kort redogöra för vår ansats och vårt vetenskapliga synsätt. Därpå 
följande avsnitt beskriver hur vi, rent praktiskt, har genomfört vår undersökning. 
Avslutningsvis diskuterar vi studiens kvalitet i termer av validitet och reliabilitet. 
 

3.1 Forskningsansats 
Vår uppsats har inspirerats av ett flertal olika forskningsartiklar som med kvantitativa metoder 
undersökt historiska aktiekurser. Studiernas målsättning har bl.a. varit att påvisa avvikelser 
från de traditionella kapitalprissättningsmodellerna. Vårt primära syfte är att undersöka om de 
samband som dessa studier funnit även existerar på den svenska aktiemarknaden under en 
aktuell tidsperiod. Vi bedömer därför att det är rimligt att inta en kvantitativ ansats.  
Angreppssättet är hypotetiskt-deduktiv till sin karaktär, d.v.s. vår studie baseras på befintlig 
teori och tidigare studier. En kvantitativ studie utmärker sig bl. a. genom att all analys sker 
först efter det att datamaterialet inhämtats. Så även vår då vi inledningsvis förväntade oss att 
kunna påvisa liknande resultat som de forskare vi presenterat ovan. Kvantitativa studier är till 
sin form formaliserade och strukturerade och statistiska mätmetoder spelar en stor roll. 
Utgångspunkten är att det �där ute� finns en enda och objektiv verklighet som vi kan 
observera, veta något om och framförallt mäta (Wallén, 1996). I den meningen ligger det nära 
till hands att benämna vetenskapssynen som positivistisk. Ur ett positivistiskt synsätt är det 
naturligt att använda sig av en kvantitativ ansats för att beskriva ett samband mellan olika 
mätbara faktorer (Hartman, 1998). Grundproblemet för positivismen var vad som var 
utmärkande för vetenskaplig kunskap. Positivisternas ställningstagande blev formulerandet av 
verifierbarhetstesen; en vetenskaplig sats är meningsfull bara om den kan verifieras empiriskt. 
Enklare uttryckt är ett påstående sant om det överensstämmer med verkligheten. Därmed 
fastslogs att allt som inte kunde prövas empiriskt (t.ex. känslor och värderingar) inte tillhörde 
den vetenskapliga sfären. Begrepp som validitet och reliabilitet är viktiga för att kunskapen 
skall betraktas som tillförlitlig. De förklaringar som ges skall kunna anges i termer av orsak-
verkan och kunskapen uttryckas i lagbundenheter. Ett annat krav är att forskaren är objektiv, 
vilket i princip innebär att forskaren skall vara utbytbar. Den viktigaste kritiken mot 
positivismen är att människan ses som ett objekt, vilket kan innebära att man tappar 
sammanhang och helhet (Wallén, 1996).  
 
Vår vetenskapssyn sammanfaller i det stora hela med det positivistiska synsättet. Vår 
målsättning är dock att öka förståelsen för de resultat vi får och kopplar därför samman de 
kvantitativa värdena med den omgivning de utvunnits ur. Därmed kompletteras vår rent 
statistiska undersökning med mer tolkande och analyserande avsnitt.  
 
Vår världssyn kan således beskrivas som holistisk då vi inte enbart fokuserar på 
hypotesprövningens resultat. Istället menar vi att förståelsen för marknaden är central för att 
förstå dessa resultat. Exempel utgörs av att investerare ibland föredrar stora säkra bolag, p.g.a. 
för låg likviditet i småbolag och att ägarledda bolag av olika anledningar förknippas med 
sämre utveckling. Vi menar att det ofta finns intuitiva förklaringar till utvecklingen, vilket 
betyder att de resultat som utvinns ur hypotesprövningen kanske inte är så revolutionerande. 
Däremot är det intressant att verifiera de fenomen som på ett logiskt plan framstår som 
rimliga.  
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3.2 Tillvägagångssätt  

3.2.1 Datainsamlingen  
Undersökningen bygger på sekundärdata från databaserna EcoWin och SIX Trust. 
Aktiekurserna är från de 350 noterade bolagen på Stockholmsbörsen, men i och med 
introduktionen av börslistorna Nya Marknaden och NGM-equity, har en mängd nya aktier 
noterats vilket bidrar till att grupperna har blivit större under andra halvan av 1990-talet fram 
till 2004. Dessutom inkluderas aktier som under tidsperioden avnoterats, detta för att minska 
�survivorship bias�. Aktier som noteras på mindre aktielistor som t.ex. Aktietorget, 
Göteborgslistan, NGM Nordic OTC och Övriga Inofficiella har exkluderats då de varit 
noterade under en för kort tidsperiod eller p.g.a. att de har saknat nödvändig information. 
Företag på övriga listor som varit noterade i mindre än ett år har exkluderats av samma skäl.   
 

3.2.2 Kritik mot datainsamlingen 
Vi bedömer att tillförlitligheten hos det inhämtade datamaterialet  god, då EcoWin och SIX 
Trust är erkända databaser av hög kvalitet. Däremot uppstår det en del metodrelaterade 
problem. Ett problem gäller �look-ahead bias� dvs. användningen av uppgifter innan dessa 
har blivit tillgängliga för investerarna. Om vi använder aktiekursen den 31 december varje år 
under den utvalda tidsperioden tillsammans med P/S-multiplar från samma datum blir 
resultaten missvisande. Orsaken är att årets försäljning inte ännu är offentlig vid årsskiftet. Ett 
sätt att hantera problemet är, enligt Banz och Breen (1986), att använda det P/S-tal som 
publiceras i mars då uppgifterna offentliggjorts. För att inte försämra studiens validitet 
använder vi den föreslagna metoden. 
 
Ett annat problem är �the ex post selection bias� (survivorship bias), som uppstår p.g.a. att 
databasen exkluderar avnoterade företag. Avnoteringar kan ske av olika anledningar, ett skäl 
är att företaget presterar dåligt eller att det blir uppköpt. Några bolag har kanske gått i 
konkurs, vilket medför att de företag som finns kvar är de som lyckats överleva. Att inte 
inkludera avnoterade företag innebär därför en risk att datamaterialet tenderar att bli för 
positivt (med avseende på avkastning). Det säkraste sättet att undgå problematiken är att söka 
rätt på samtliga avnoterade företag och kompletterar materialet med dessa, vilket vi således 
gjort14.  
 
Ett problem som kvarstår i vår undersökning är att kursnoteringarna exkluderar utdelningar. 
Det medför att de bolag som har gett utdelningar ger intrycket av att gå sämre än vad de i 
realiteten har gjort. Vilken påverkan detta faktum har på våra resultat diskuterar vi mer 
ingående i avsnittet om studiens kvalitet. 

3.2.3 Skapande av portföljer  
Efter att samtliga bolags aktiekurser har registrerats rangordnas de med avseende på P/S-talets 
storlek samt bolagets marknadsvärde. Med stöd av rangordningen konstruerar vi fyra 
portföljer: 
 
! Lågt P/S-tal, litet bolag = Små värdeaktier 
! Lågt P/S-tal, stort bolag = Stora värdeaktier 
! Högt P/S-tal, litet bolag = Små glamouraktier 
! Högt P/S-tal, stort bolag = Stora glamouraktier 

                                                
14 Trots att detta är mycket tidskrävande. 
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Kravet för att kvalificeras som småbolag är att börsvärdet inte överstiger SEK 250 miljoner. 
Detta värde kan jämföras med det krav som svenska småbolagsfonder ställer - börsvärde 
mindre än SEK åtta till tio miljarder. En anledning till de svenska småbolagsfondernas 
klassificering är att det är svårt att handla i alltför små bolag, då dessa aktier har låg likviditet.  
För att uppnå studiens syfte hade dock ett gränsvärde på SEK tio miljarder dock blivit för 
högt. Effekterna av storleksfaktorn infinner sig endast om extremiteterna i urvalet undersöks.  
 
För att sätta gränsvärden för vilka aktier som ska definieras som värdeaktier har vi utgått från 
de värden som använts i tidigare studier och sedan justerat dessa för att få fram lagom stora 
grupper. Resultatet blir att aktier vars P/S-tal tillhör gruppen med de lägsta 30 procenten utgör 
värdeaktierna. Gruppen med de högsta 30 procenten definieras som glamouraktier.  
 
Förutom de portföljer beskrivna ovan skapar vi fyra portföljer där endast en faktor i taget 
studeras: 
! Småbolag 
! Stora bolag 
! Värdeaktier 
! Glamouraktier 

 

3.2.4 Beräkningar av portföljernas genomsnittliga avkastning och 
standardavvikelse 

 
Tillvägagångssättet för beräkningarna som ligger till grund för resultaten består av två delar. I 
den första delen delas aktierna in i olika grupper för varje enskilt år beroende på dess storlek 
och P/S-faktor enligt de kriterier som tidigare beskrivits. Till att börja med har vi beräknat 
aktiernas årliga avkastning med följande formel: 
  
 
 

 
Avkastningen beräknas som kursnoteringen 31 december år t, (Pt), dividerat med 
kursnoteringen samma datum år t-1, (Pt-1). Förfarandet upprepas för samtliga aktier under den 
studerade tidsperioden.  
 
Därefter har vi beräknat de konstruerade portföljernas genomsnittliga årsavkastning med 
formeln för aritmetiskt medelvärde.  
 
Slutligen har vi beräknat standardavvikelsen för samtliga portföljer för varje enskilt år. 
Tanken är att komplettera avkastningsberäkningarna med Sharpe-kvoten15. Måttet anger 
förhållandet mellan avkastning och standardavvikelse, vilket medför att jämförelse kan göras 
mellan portföljer med olika risknivåer. Beräkning av standardavvikelsen görs med följande 
formel: 
 
 
 
 

                                                
15 Sharpekvoten = avkastning/standard avvikelse 
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Resultaten av den första delen, den årliga redovisningen, återfinns som bilaga enligt 
nedanstående beskrivning. 
 
       
    Avkastning Std. Av.  

Sharpe 
kvot  Antal

Medel 
P/S Medel Marknadsvärde

1990 Hög P/S, småbolag -43,69% 0,27 -1,63 31 2,03 104 522 742
 
 
 
 
 
 
 
Men detta räcker inte för vårt ändamål som är att studera hur de olika grupperna har presterat 
under tidsperioden 1990-2004. För att studera detta fenomen krävs det att vi genomför 
ytterligare ett steg. 
 
I den andra delen har vi, p.g.a. att de studerade variablerna inte är normalfördelade, 
logaritmerat de genomsnittliga årliga avkastningarna för att på så sätt kunna använda olika 
statistiska metoder som kräver normalfördelning. I bilaga återfinns en plot av avkastningarna 
före och efter logaritmeringen. Bilderna visar tydligt hur datamaterialet närmar sig en 
normalfördelning. För att få fram den genomsnittliga avkastningen under tidsperioden har vi 
använt ett aritmetiskt medelvärde för de logaritmerade årliga avkastningarna under den 
studerade tidsperioden.  Vi har valt att dela in tidsperioderna i tre olika grupper, två då det var 
en kraftig nedgång på den svenska börsen (1990-1992 och 2000-2002) samt för den studerade 
tidsperioden, 1990-2004. Anledningen till att vi studerar de två nedgångsfaserna är studierna 
skrivna av bl.a. Liew och Vassalou (2000), som visar att småbolag presterar sämre under 
konjunkturnedgångar.  
 
 

Tidsperiod Grupp Medel avkastning Std. Av. Sharpe kvot 

1990-2004 Hög P/S, småbolag -9,25% 19,37% -47,76 

 
 
 
 
 
 
 

3.3 Statistiska metoder 

3.3.1 Hypotestest 
En hypotes är ett antagande om en populationsparameter. Ett hypotestest innebär en 
bedömning av hypotesens sanningshalt - stämmer hypotesen? Utgångspunkten för 
hypotesprövning är att information baserad på ett begränsat urval kan generaliseras till den 
population urvalet hämtats från. Rent praktisk genomförs testet genom att två hypoteser 
formuleras - en nollhypotes och en alternativ hypotes. De två hypoteserna ska vara inbördes 
uteslutande, samt heltäckande, dvs. en av hypoteserna måste vara sann (Lee et al., 2000).  
 

Aritmetiskt 
medelvärde för 
aktier i den utvalda 
gruppen. 

Beräknad 
std. av. för 
gruppen. 

Avkastning/ 
std. av. 

Aritmetiskt
medelvärde 
av P/S. 

Aritmetiskt 
medelvärde av 
marknadsvärde

Antal företag 
i den 
studerade 
gruppen. 

Aritmetiskt medelvärde av de 
logaritmerade årliga 
avkastningarna från grupperna

Avkastning/ 
std. av. 

Beräknad standard 
avvikelse för 
gruppen. 
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Målsättningen med ett hypotestest är att bestämma huruvida nollhypotesen kan förkastas eller 
ej. Således formuleras nollhypotesen vanligen i enlighet med status quo. Detta förfarande 
säkerställer att status quo antas gälla om inte tillräcklig information finns för att bevisa 
motsatsen (dvs. nollhypotesen kan förkastas). Ett exempel kan vara att undersöka om det är 
skillnad mellan två populationers medelvärden, 21, µµ . Nollhypotesen formuleras då som om 
det inte föreligger någon skillnad. De två medelvärdena antas då vara lika stora.  
 
Exempel: 
 

0: 210 =− µµH  

 
0: 211 ≠− µµH  

 
Förkastas nollhypotesen och skillnad påträffas mellan de bägge medelvärdena accepteras 
mothypotesen, H1 , och nollhypotesen förkastas på en given signifikansnivå. 
 
Två typer av fel 
Hypotestestets logik är enkel. Är det inte möjligt att förkasta H 0  accepteras hypotesen. Det är 
dock viktigt att tänka sig för innan nollhypotesen accepteras. Faktum är att det finns två 
möjligheter om inte H 0  kan förkastas: (1) H 0  är sann, eller (2) H 0  är i alla fall felaktig. 
Alternativ (2) kan gälla om urvalet var för litet eller om andra orsaker medförde att H 0  inte 
kunde förkastas. Den enda slutsats som kan dras är att H 0  inte kunde förkastas baserat på det 
urval som testet genomfördes på. De två felkällorna illustreras i nedanstående tabell: 
                                                                                                                 

 Verkligt förhållande (okänt) 
Resultat av test H0 är sann H0 är falsk 
Förkasta inte H0 Korrekt beslut Typ 2-fel  
Förkasta H0 Typ 1-fel Korrekt beslut

 
Ett första steg vid konstruerandet av ett hypotestest är att dela in utfallsrummet i två inbördes 
uteslutande områden, ett där nollhypotesen accepteras och ett där den förkastas. Beslutet om 
de båda områdenas placering bestäms av två faktorer: om det är ett ensidigt eller tvåsidigt test, 
samt vilken signifikansnivå, α , som tillskrivs testet. I ett ensidigt test förkastas nollhypotesen 
endast i ena änden av utfallsrummet till skillnad från ett tvåsidigt test där det är möjligt att 
förkasta nollhypotesen i två fall � urvalets medelvärde är mindre än det i förväg specificerade 
värdet eller om urvalets medelvärde är större än det specificerade värdet. Signifikansnivån 
refererar till hur stort Typ 1-fel testet kan acceptera, dvs. signifikansnivån representerar 
sannolikheten för ett Typ 1-fel; 
 
α  = P (förkasta H0 H0 är sann)  
 
     = P (Typ 1-fel) 
 
där P är beteckningen för sannolikheten. 
 
Enkelt uttryckt är valet av signifikansnivå beroende av vilka kostnader ett Typ 1-fel innebär. 
Vilka konsekvenser följer av att nollhypotesen förkastas även om den är sann? Är forskaren 
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ivrig att �bevisa� sin teori/hypotes är det lätt att han väljer en alltför låg signifikansnivå, även 
om det i realiteten medför att risken för att hans, eventuellt, felaktiga alternativhypotes 
bekräftas.  
 

3.3.2 T-test 
T-testet lämpar sig väl för att jämföra två gruppers medelvärden. Med hjälp av testet går det 
att prova om skillnader i medelvärden är slumpmässiga eller om verklig skillnad kan 
säkerställas. 
 
Som testvariabel används t-variabeln.  
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Där 1X och 2X är de inkluderade gruppernas medelvärden, D antingen kan vara noll eller 
ett positivt tal, n1 respektive n2 är urvalsgruppernas storlek och s är gruppernas gemensamma 
varians, som beräknas med formeln nedan:  
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Vanligtvis formuleras nollhypotesen (H0) som att medelvärdena är lika. Det framräknade t-
värdet jämförs med t-värdet för den valda signifikansnivån i tabell. I vår studie är vi ute efter 
att undersöka om det är skillnad i avkastning mellan fyra olika portföljer och om det går att 
påvisa existensen av värde- och storleksfaktorn. En begränsning med t-testet är att endast två 
grupper kan testas i taget. En lösning är att testa portföljerna parvis för att bestämma 
signifikansen i skillnaderna mellan de fyra grupperna.  
 
För att rättfärdiga användandet av t-testet ställs det en del krav på de data som ska analyseras. 
För det första ska mätvärdena vara kvantitativa och kontinuerliga, enkelt uttryckt; värden som 
är värden. Dessutom krävs det att mätvärdena är normalfördelade. Vi logaritmerar därför 
aktiekursernas geometriska medelvärden för att bemöta normalfördelningskravet. Ett tredje 
krav är att variansen skall vara lika i grupperna.  
 

3.3.3 Vidare analys 
Vid bearbetningen av den teori och det datamaterial vi inhämtat har en del frågor och 
mothypoteser ställts. Dels upplever vi kritiken framförd MacKinlay (1995) mot studier av den 
typ som presenterats ovan (Fama och French, 1992, 1993, 1998, Banz, 1981, Basu, Sanjoy, 
1977, m.fl.) till stora delar berättigad. Analyseras data i tillräckligt stor utsträckning är det 
möjligt att, ex ante, finna stöd för ett flertal hypoteser. Den avgörande frågan är dock om de 
mönster som påträffas verkligen kan betraktas som objektiv sanningar. Dels betvivlar vi att 
den småbolagspremie som visats av Fama och French (1992) kan förklaras endast med att 
små bolag förknippas med högre risk. Våra tvivel leder oss till att komplettera vår studie med 
ett avsnitt där vi går djupare in och söker förklaringar till de resultat vi påträffar.   
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En av anledningarna är de begränsningar som är förknippade med en kvantitativ ansats. 
Framförallt för att forskningsfrågan behandlas utanför sitt sammanhang och de hypotestest 
som genomförs endast syftar till att stödja den i förväg ställda hypotesen. Från en del håll 
uttrycks kritik mot att det läggs för stor vikt vid kvantitativa data och att mätvärden tillskrivs 
för stor vikt. Det är lätt att komma ihåg ett värde som genereras ur en rapport. Däremot glöms 
det lätt bort vilka förbehåll eller restriktioner som ligger bakom detta värde. Således är det av 
avgörande betydelse att vara observant och kritisk till de värden som presenteras. Även om vi 
anstränger oss för att minimera de risker som finns p.g.a. brister i datamaterialet eller den 
valda metoden är det många faktorer som tas för givna. Resultatet blir att våra slutsatser 
saknar djup och förståelse. Enkelt uttryckt ser vi inte att tillfredställande validitet och 
reliabilitet per automatik leder till intressanta och bidragande slutsatser. 
 
Genom att kombinera den kvantitativa delen med mer tolkande och förklarande avsnitt menar 
vi att uppsatsens värde höjs. En fördel med en kvalitativ ansats är just att frågeställningen 
analyseras på ett mer öppet sätt och att forskningsfrågan placeras i ett sammanhang. Även om 
storleken på olika aktiers avkastning kan betraktas som ett �enkelt� problem16, är vår 
uppfattning att problemet är komplext. Därmed går det att finna flera tänkbara logiska och 
ologiska förklaringar till de avvikelser som på empirisk väg tidigare visats. Vår målsättning 
med den tolkande (och i viss mån mer kvalitativa) delen är att placera de kvantitativa 
resultaten i sitt sammanhang. Vi försöker här förstå vilka omgivande faktorer som påverkar 
våra resultat. 
 

3.3.4 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
En viktig del i all forskning är det kritiska synsättet. Alla vetenskapliga resultat bör kritiskt 
granskas och bedömas med avseende på de presenterade resultatens kvalitet. Kan forskaren 
försvara sin metod betraktas resultaten som mer tillförlitliga. En första fråga är huruvida den 
tillämpade metoden mäter det forskaren avser att mäta. Det vedertagna begreppet är validitet. 
I vår studie är avser vi att mäta olika portföljers avkastning under en given period. Att mäta en 
portföljs avkastning är en enkelt. Vårt syfte är dock att undersöka existensen av värde- och 
storleksfaktorn. Validitetsproblemet blir således våra definitioner på värde- respektive 
småbolagsaktier. Den allmänna definitionen på värdeaktier är allt annat än exakt. Generellt 
benämns lågt värderade aktier som värdeaktier. I de studier vi presenterat i teorikapitlet testas 
värdefaktorn med lite olika variabler och gränsvärden. Vårt val att använda P/S-talet som 
kategoriserande variabel kan kritiseras med anledning av Fama och French resultat (1992) där 
de menar att P/B-talet dominerar övriga variablers förklaringsgrad. Även om deras resultat 
endast är ett av flera, inser vi att vår studie hade vunnit i validitet om vi inkluderat fler 
variabler i undersökningen. Denna slutsats gör att framtida studier i ämnet med fördel kan 
fokusera på andra, alternativa variabler för att besvara vår forskningsfråga. När det gäller 
gränsvärdena för låga respektive höga P/S-tal har vi i stor utsträckning följt tidigare studier.  
 
Nästa frågeställning beträffande den vetenskapliga kvaliteten rör studiens reliabilitet. En 
studie med hög reliabilitet är en där samma resultat genereras då undersökningen upprepas, 
oberoende av vem som genomför undersökningen. Avgörande är naturligtvis återigen hur 
värde- respektive småbolagsaktier definieras. Om vi antar att de olika kategorierna definieras 
på samma sätt, är vår uppfattning att reliabiliteten är förhållandevis hög. Vårt datamaterial är 
omfattande och av god kvalitet och avkastningen är beräknad och testad enligt vedertagna 
metoder. En avgörande faktor är dock vilken tidsperiod som väljs. Vår underökningsperiod är 

                                                
16 Kanske p.g.a prissättningsmodellernas enkelhet. 
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femton år och inkluderar ett par omvälvande händelser och utvecklingar på den svenska 
marknaden.  
 
Slutligen är det viktigt att bedöma resultatens generaliserbarhet. Är det möjligt att generalisera 
resultaten till andra marknader och till andra tidsperioder (i synnerhet framtiden)? Just 
generaliserbarheten hos de tidigare publicerade studierna var en anledning till att vi valde att 
genomföra vår studie. Även om Fama och French (1998) presenterade en dylik undersökning 
på ett flertal marknader, ifrågasätter vi deras resultat då datamaterialet framstod som 
bristfälligt. Dessutom behandlades inte storleksfaktorn i deras studie. Generaliserbarheten i 
vår undersökning kan ifrågasättas p.g.a. framförallt två faktorer. Dels tidsperioden som endast 
omfattar femton år och inte innehåller någon riktig konjunkturuppgång, dels det faktum att 
Sverige är en speciell ekonomi med ett stort utlandsutbyte. Tidsperioden begränsades av två 
skäl. För det första var vi intresserade av att undersöka en aktuell tidsperiod då tidigare studier 
är av mer historisk karaktär. För det andra uppstod det en del problem att finna kursnoteringar 
för de aktier som avnoterats före 1990. Problematiken utgör ytterligare en anledning att 
upprepa undersökningen under en längre tidsperiod som omfattar både upp- och nedgångar. 
Att Sverige är ett litet land och har stor handel med omvärlden påverkar möjligtvis resultatens 
generaliserbarhet, men får ingen negativ effekt för undersökningens syfte. Studien omfattar 
den svenska marknaden och om de resultat som uppnås inte ligger i linje med tidigare 
forskning, illustreras bara att tidigare studiers resultat är osäkra och bör ifrågasättas. 
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4 Resultat och Analys 
Kapitlet inleds med en tillbakablick på den svenska marknadsutvecklingen under den 
studerade tidsperioden. Utvecklingen år för år återfinns i bilaga. Vår förhoppning är att 
marknadens utveckling ska öka förståelsen för de resultat som presenteras i anslutning till 
texten. Avsnittet syftar till att ge logiska förklaringar till de olika portföljernas prestationer. 
Därefter återger vi resultaten av de statistiska test som genomförts för att undersöka styrkan i 
skillnaderna i avkastningsserierna. Resultaten analyseras slutligen i ljuset av den teori vi 
redogjort för i tidigare kapitel.  
 

4.1 Marknadsutvecklingen relaterad till portföljernas avkastning 
Under den studerade tidsperioden har den svenska marknaden drabbats av två längre perioder 
av nedgångar. Den första mellan 1990-1992 då den svenska marknaden drabbades av först en 
fastighetskris och senare en bankkris. Nedgångsperioden var i stor utsträckning lokal då 
problemen främst uppstod i Sverige. Investerare började i och med oroligheterna att spekulera 
i den svenska valutan vilket resulterade i att Riksbanken började höja räntan - inledningsvis 
till 16 procent, sedan till 24, 75 och slutligen 500 procent. Det orsakade enorma störningar i 
ekonomin. Räntehöjningarna var ett desperat försök att försvara kronkursen, men den 19 
november valde Riksbanken att låta kronan falla fritt. Utvecklingen ledde till svagare valuta, 
stigande räntor och en ökad arbetslöshet. Just p.g.a. att krisen främst omfattade Sverige 
drabbades främst småbolag då de större bolagen i högre grad är verksamma på utländska 
marknader. Av tabellen nedan framgår också att företag med låga P/S-tal drabbades hårdare 
än de med höga. Vad detta beror på är svårt att veta, men en trolig förklaring är att de bolag 
som drabbades (bank- och fastighetsbolag) är bolag med låga P/S-tal samtidigt som 
nedgången var av rent fundamental art och inte i form av någon försäljningsförändring.   
 

Tidsperiod Grupp Medel avkastning Std. Av. Sharpe kvot 

1990-1992 Hög P/S, småbolag -12,52% 6,18% -2,03 
  Låg P/S, småbolag -27,17% 10,76% -2,52 
  Hög P/S, storbolag -4,86% 9,07% -0,54 

  Låg P/S, storbolag -9,09% 10,37% -0,88 
  Storbolag -4,93% 10,41% -0,47 
  Småbolag -17,72% 4,05% -4,38 
  Hög P/S -9,17% 7,19% -1,28 
  Låg P/S -18,45% 6,79% -2,72 
  Marknad -11,93% 6,16% -1,94 

 
I slutet av vår studerade tidsperiod drabbades åter den svenska marknaden av en svag 
utveckling då åren 2000-2002 präglades av börsnedgång. Denna gång var dock trenden global 
då den svaga utvecklingen i USA speglades på omvärlden. Eftersom nedgången var global 
fick den likartade konsekvenser för små och stora bolag. Trots detta drabbades småbolagen 
åter värst, vilket är förenligt med teorier kring varför småbolag bör handlas med premie (de är 
mer volatila och svagare vid en lågkonjunktur). Det som var mer anmärkningsvärt under 
denna nedgångsfas var att bolag med låga P/S-tal gick bättre än de med höga, vilket är motsatt 
mot den första nedgångsfasen. Den troliga förklaringen för detta är att det var en helt annan 
typ av bolag som drabbades. I denna nedgång var det bolag av IT och telekomkaraktär som 
drabbades hårdast och dessa var i slutet av 1999 högt värderade med bl.a. höga P/S-tal då 
förväntningarna om deras framtida utveckling var höga. När dessa förväntningar inte 
uppfylldes blev raset desto högre. 
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Tidsperiod Grupp Medel avkastning Std. Av. Sharpe kvot 

2000-2002 Hög P/S, småbolag -28,16% 11,39% -2,47 
  Låg P/S, småbolag -16,88% 4,53% -3,72 
  Hög P/S, storbolag -13,68% 5,35% -2,56 
  Låg P/S, storbolag -1,22% 5,24% -0,23 
  Storbolag -4,85% 4,94% -0,98 
  Småbolag -17,93% 5,68% -3,16 
  Hög P/S -16,86% 4,13% -4,08 
  Låg P/S -5,41% 5,72% -0,95 

  Marknad -10,15% 3,97% -2,56 
 
 
Utvecklingen för hela den studerade tidsperioden (1990-2004) har som nämnts upplevt två 
perioder av nedgångar. Däremellan hade marknaden, åren mellan kriserna, en blandad 
utveckling som toppades med en rekordutveckling 1999 då IT-bolag och telekomsektorn hade 
en stark utveckling.  
 

Tidsperiod Grupp Medel avkastning Std. Av. Sharpe kvot 

1990-2004 Hög P/S, småbolag -5,26% 16,56% -0,32 
  Låg P/S, småbolag -4,83% 17,33% -0,27 
  Hög P/S, storbolag 1,72% 12,58% 0,14 
  Låg P/S, storbolag 4,02% 11,14% 0,36 
  Storbolag 4,40% 10,27% 0,42 
  Småbolag -4,07% 13,93% -0,29 

  Hög P/S 0,76% 14,12% 0,05 
  Låg P/S 0,83% 13,58% 0,06 

  Marknad 0,88% 12,02% 0,07 

 
 
 

4.2 Hypotestest 

4.2.1 T-test av storleks- och värdefaktor separat 
Vi inleder med att undersöka storleksfaktorn och P/S-faktorn separat. Eftersom 
undersökningsgruppen omfattar mindre än 30 observationer (15 år = 15 observationer) 
används ett tvåsidigt t-test som testas på både 90 och 95 procentig signifikansnivå.  
 
Den första faktorn vi testar är storleksfaktorn. Enligt tidigare studier bör småbolag prestera 
bättre än stora bolag, men som illustreras i ovanstående tabell förefaller situationen vara den 
omvända i vår studie. 
 
För att beräkna t-värdet har vi först beräknat den totala gruppens standardavvikelse enligt: 
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Standardavvikelsen används sedan vid beräkningen t-värdet för gruppen, vilket ges av 
nedanstående beräkning: 
 

15*15
1515123,0

%)07,4(%)40,4(861,1
+

−−=  

Resultatet blir 1,861 och är enligt en s.k. t-tabell signifikant på 90 procents signifikansnivå 
(>1.753) men inte på 95 procents signifikansnivå (<2.131). Resultatet innebär att 
storleksfaktorn, enligt våra kriterier, har en omvänd effekt jämfört med tidigare studier (t.ex. 
Liew och Vassalou, 2000). En tänkbar förklaring kan vara att småbolag drabbas hårdast vid 
lågkonjunkturer och det faktum att den studerade tidsperioden innefattar två lågkonjunkturer 
men ingen längre period av högkonjunktur. Resultatet skiljer sig helt från vår ursprungliga tro 
om utvecklingen. 
 
Den andra undersökningsvariabeln är P/S-faktorn och bör enligt teorin resultera i att bolag 
med låg P/S-faktorn skall ha en bättre utveckling än bolag med hög P/S-faktor. För att studera 
detta har samma metod använts som vid föregående t-test.  
 
Standardavvikelsen beräknas på samma sätt som tidigare: 
 

)230(
1358,0)115(1412,0)115(1387,0

22

−
−+−=  

 
Vid beräkning av t-värdet används den genomsnittliga avkastningen för tidsperioden 1990-
2004 för de bägge grupperna.  

 

15*15
15151387,0

%)76,0(%)83,0(1364,0
+

−=  

Det framräknade t-värdet blir 0,1364, vilken inte är signifikant på varken 90 (<1.753) eller 95 
procents (<2.131) signifikansnivå. Resultatet är lite förvånande för oss då vi var relativt 
övertygade om att bolag med låg P/S-faktor skulle ha presterat betydligt bättre än bolag med 
hög P/S-faktor. Våra testresultat skiljer sig tydligt från de resultat t.ex. Fama och French 
(1992) presenterar. Det faktum att de i sin studie använde sig av andra multiplar för att 
definiera värde- respektive glamouraktier förklarar sannolikt inte skillnaderna i resultat. 
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4.2.2 T-test av portföljerna 
Efter undersökningen av storleks- och värdefaktorn var och en för sig, fortsätter vi nu med att 
testa de portföljer vi tidigare konstruerat. Dels testar vi hur de presterar jämfört med 
marknaden, dels deras inbördes prestationer. Testförfarandet är detsamma som då vi testade 
faktorerna separat. Resultaten är sammanfattade i tabellen nedan: 
 
 

Grupper T-värde Signifikans 
Låg P/S småbolag - Marknad -1,048 Ej Signifikant 
Hög P/S småbolag - Marknad -1,367 Ej Signifikant 
Låg P/S storbolag - Marknad 0,506 Ej Signifikant 
Hög P/S storbolag - Marknad 0,187 Ej Signifikant 
Låg P/S storbolag � Hög P/S småbolag 1,909 Signifikant 90% 
Hög P/S storbolag � Låg P/S småbolag 1,185 Ej Signifikant 
Låg P/S småbolag � Låg P/S storbolag -1,476 Ej Signifikant 
Hög P/S storbolag � Hög P/S småbolag 1,512 Ej Signifikant 

 
Som framgår i tabellen kan vi på statistisk väg fastställa att inte någon av portföljernas 
avkastning skiljer sig från avkastningen från marknadsportföljen. Den portfölj som presterar 
bäst, bestående av stora bolag med lågt P/S-tal är inte signifikant varken på 90- eller 95 
procentsnivån. Resultaten är nedslående för de investerare som använder sig av de strategier 
som följer ur den forskning bedriven av Fama och French, åtminstone under den senaste 
femtonårsperioden på den svenska marknaden.  
 
Vid inbördes t-test av de fyra portföljerna finner vi resultat med signifikans i ett av fallen. 
Portföljen bestående av stora bolag med lågt P/S-tal är signifikant bättre än portföljen 
bestående av småbolag med höga P/S-tal. Resultaten är inte förvånande mot bakgrund av att  
vi tidigare visat att storleksfaktorn har verkat i motsatt riktning för vårt datamaterial. P/S-
faktorn visar sig ha låg grad av inverkan på avkastningen för våra portföljer.  
 

4.3 Icke Parametriska test 
Ett komplement till de t-test vi redovisat ovan är ett så kallat teckentest. Vanligtvis används 
dylika test vid tillfällen då brister i datamaterialet medför att parametriska test kan 
genomföras. De krav som oftast inte är uppfyllda är förutsättningen att mätvärdena är 
normalfördelade. Normalfördelade populationer kan beskrivas med ett medelvärde och något 
mått på variationen kring detta medelvärde. Alla dessa beskrivningar kallas parametrar för ett 
urval eller en population. Data från fördelningar som inte kan beskrivas med medelvärden har 
inga parametrar av denna typ och kan därför inte undersökas med statistiska metoder som 
bygger på populationsparametrar. Det är viktigt att vara medveten om att tester av typen icke-
parametriska test ger resultat med sämre precision än resultat genererade ur parametriska 
tester. 
 
En variant av ett icke-parametriskt test är Wilcoxons teckenrangtest där skillnader i 
medelvärden jämförs mellan två grupper. Testet tar hänsyn till både storlek och tecken i 
skillnaden mellan grupperna och är därför ett förhållandevis starkt test, trots att det är icke-
parametriskt. 
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Testet går till så att skillnaden mellan alla par beräknas. Därefter rangordnas absolutvärdet av 
alla skillnader. Skillnader som är 0 stryks, därefter får den lägsta skillnaden rangordning 1. 
Om flera skillnader är lika får dessa sitt medelrangtal. Därefter sätter man ut plus- och 
minustecken framför rangtalen och beräknar summan. Testvariabeln beräknas sedan enligt: 
 

∑
∑=

2R

R
T , 

 
där R är rangtalen med tecken. Det kritiska värdet för denna testvariabel kan hämtas ur en 
tabell över normalfördelningen. 
 
Med anledning av resultaten av de t-test vi tidigare genomfört väljer vi här att endast testa 
skillnaden mellan den högst avkastande portföljen (stora bolag med låga P/S-tal). Motivet är 
att det är intressant att ta reda på om testet accepterar hypotesen att avkastningen från den 
bästa portföljen överstiger avkastning från marknadsportföljen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resultaten som nås genom Wilcoxons-test är:  
 
 

  Wilcoxons teckenrangtest       
            

År Låg P/S Stora bolag Marknad Skillnad Rang Teckenrang

1990 -37,06% -35,45% -1,61% 15 -15 
1991 1,10% -16,40% 17,50% 2 +2 

1992 -16,15% -18,72% 2,57% 14 +14 

1993 48,04% 57,04% -9,00% 8 -8 

1994 17,38% 8,63% 8,75% 9 +9 
1995 11,91% -0,10% 12,01% 6 +6 

1996 53,88% 48,52% 5,36% 12 +12 

1997 22,14% 17,90% 4,24% 13 +13 

1998 -14,24% -7,22% -7,02% 10 -10 
1999 28,10% 33,62% -5,52% 11 -11 

2000 -4,29% -18,86% 14,57% 5 +5 

2001 10,48% -14,55% 25,03% 1 +1 

2002 -13,08% -28,46% 15,38% 4 +4 
2003 56,89% 40,04% 16,85% 3 +3 

2004 29,54% 20,30% 9,24% 7 +7 

     R: 76 

        R2: 1240 

1240
76158,2 =
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Detta värde ska jämföras med det kritiska värdet för 95 procents signifikansnivå, vilken är 
1,96. Resultaten indikerar att det råder en signifikant skillnad mellan de båda grupperna, detta 
skiljer sig från tidigare t-test vi genomfört. Man bör dock vara uppmärksam på osäkerheten i 
tester av denna art och att resultaten inte bör tolkas som helt tillförlitliga. Men testerna ger 
hursomhelst en fingervisning om att utvecklingen för gruppen låg P/S, stora bolag.   
 

4.4 Analys av resultat 
Storleksfaktorn 
De två portföljer där endast storleksfaktorn studeras, småbolag respektive stora bolag, påvisar 
resultat vilka närmast kan beskrivas som motsatsen till tidigare studiers resultat. Avkastningen 
från den portfölj sammansatt av stora bolag överträffar nästintill samtliga år avkastningen från 
portföljen bestående av småbolag. T-testet visar att resultatet är giltigt på signifikansnivån 90 
procent. Även den framräknade Sharpe-kvoten följer samma mönster, vilket innebär att 
avkastningen per riskenhet är högre för storbolagsportföljerna.  
 
Våra resultat framstår som kontroversiella i perspektiv av tidigare studier genomförda av 
Banz (1981), och Fama & French (1992). Forskarna visar i respektive studie att 
storleksfaktorn är signifikant. Den historiska aktieavkastningen har ett negativt samband med 
bolagets storlek. Fama och French går så långt att de hävdar att premien för småbolag är ett 
resultat av rationell prissättning, vilket enligt dem motiverar att storlek bör ingå som en 
riskfaktor i en kapitalprissättningsmodell. Vår studie indikerar det motsatta sambandet, att 
stora bolag presterar högre avkastning än små bolag. Således skulle Fama och Frenchs 
trefaktorsmodell inte ha lyckats så väl på den svenska marknaden under den senaste 
femtonårsperioden.  
 
Andra studier som undersökt storlekens inverkan på aktieavkastningen stämmer något bättre 
överens med de resultat vi funnit. I Jaffe, Keim och Westerfields studie från 1989, som 
omfattar en 35 årsperiod, visas resultat som motsäger Fama och French. Undersökningen 
visar att storleksfaktorn är signifikant under januari månad, men att ingen premie förknippad 
med småbolag går att finna under övriga månader. Vi har i vår studie inte undersökt enskilda 
månaders inverkan på avkastningen, då avkastningen endast beräknas på årsbasis. Det faktum 
att storleksfaktorn i vår undersökning verkar i motsatt riktning får dock inga belägg i studien.  
 
Det enda stöd vi kan finna i den forskning som presenterats i teorikapitlet är studien skriven 
av Liew och Vassalou (2000). Deras resultat pekar på att småbolag tenderar att prestera bättre 
under högkonjunkturer, samtidigt som de drabbas hårdare under perioder då konjunkturen 
viker. Stämmer dessa påståenden ger de en del stöd för de resultat vi funnit, då vår tidsperiod 
karaktäriseras av förhållandevis tuffa tider med två tydliga kriser.  Inte heller denna studie ger 
några förklaringar till varför avkastningen från stora bolag skulle ha varit högre än den 
förknippad med småbolag.  
 
Vår hypotes om att mindre bolag ofta är ägarledda och att de därför kan förväntas prestera 
sämre på börsen kan varken bekräftas eller förkastas. Även om vi funnit studier som visar att 
mindre bolag tenderar att vara ägarledda (Daily, Dollinger, 1991) är det inte säkert att 
sambandet gäller för de bolag som utgör data i vår studie. Sambandet mellan sämre 
prestationer och ägarledda bolag är inte heller det säkerställt, då de två studier vi tagit upp 
visar motstridiga resultat. 
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P/S-faktorn 
Studeras tabellen som återger de numeriska resultaten från avkastningsserierna står det klart 
att skillnaden i avkastning mellan portföljerna bestående av aktier med låga- respektive höga 
P/S-tal är mycket små. De små skillnaderna illustreras också av t-testets där inga signifikanta 
resultat uppnås. I det här läget väcks nyfikenheten på om en annorlunda kategorisering av 
värdeaktier skulle ha resulterat i andra resultat. I synnerhet vore det intressant att undersöka 
P/B-talets inverkan på portföljernas avkastning. Då vi inte har tillgång till de data som krävs 
för en sådan fördjupning tvingas vi lämna denna fråga öppen. Vår tro är dock att en 
upprepning av undersökningen med P/B-talet som värdefaktor inte skulle resultera i 
annorlunda slutsatser. Vårt argument är att tidigare undersökningar är så pass motstridiga när 
det gäller val av värdemultipel. Inte ens Fama och French kan presentera tydliga belägg för att 
P/B-multipeln dominerar övriga multiplar, även om de i sin studie finner visst stöd för att 
P/B-multipeln är den bästa.  
 
I teorikapitlet redogjorde vi för ett flertal artiklar som undersökte värdefaktorn � med olika 
definitioner på vad en värdeaktie är. Fama och French (1992) jämförde effekten mellan de 
olika multiplarna och fann som sagt visst belägg för att P/B-talet haft störst inverkan på 
aktieavkastningen. Forskarna visade dock att skillnaderna i den genomsnittliga avkastningen 
var signifikanta oavsett vilken multipel som användes för att definiera värdeaktier. I sin 
internationella utblick (1998) undersökte de tretton marknader och visade att värdepremien 
existerade på tolv av dem. Studien bör dock tolkas med försiktighet då datamaterialet till viss 
del var tunt. Exempelvis omfattade den svenska undersökningen, i genomsnitt, endast 46 
bolag. I vår studie som omfattar samtliga noterade bolag under tidsperioden, återfinns inget 
stöd för Fama och Frenchs resultat. Värdefaktorn (i form av P/S-talet) uppvisar mycket liten 
inverkan på den genomsnittliga aktieavkastningen. Faktum är att värdefaktorn påverkar 
småbolagsaktier och storbolagsaktier på olika sätt. Även om skillnaderna är mycket små 
verkar det som om stora bolag i kombination med höga P/S-tal presterar bättre än stora bolag 
av värdekaraktär. Förhållandet med småbolag är det omvända. Det bör dock noteras att dessa 
skillnader inte är signifikanta och de kan därför inte betraktas som vetenskapligt sanna. 
Sambanden illustrerar tydligt att värdefaktorn lyser med sin frånvaro på den svenska 
marknaden under undersökningsperioden.  
 
I studien från 1989 genomförd av Jaffe, Keim och Westerfield används P/E-talet för att 
definiera värdeaktier. Deras resultat indikerar att värdepremien existerar då den 
genomsnittliga aktieavkastningen tenderar att vara positivt relaterad till låga P/E-tal. Studiens 
resultat står således i skarp kontrast till resultatet av vår undersökning. En tänkbar förklaring 
kan vara deras långa tidsperiod, som omfattar flera konjunkturcykler, till skillnad från vår som 
kan kritiseras för att inte inkludera någon riktig uppgångsfas. Denna tes stärks av Liew och 
Vassalous forskning som visar att bolag av värdekaraktär löper stor risk att hamna i 
ekonomiska svårigheter under lågkonjunktur. Då vi inkluderat även de avnoterade bolagen 
kan deras utveckling i viss mån påverka hela periodens utveckling. Om de två kraftiga 
nedgångarna medfört att värdeaktierna drabbats hårdare och att en del gått i konkurs kan valet 
av tidsperiod fått en negativ inverkan på värdeaktiernas genomsnittliga avkastning. 
 
Kombinationer � storlek  och P/S-tal 
Efter att ha behandlat resultatet av de enskilda faktorernas påverkan på aktieavkastningen har 
våra initiala förväntningar förändrats en del. Storleksfaktorn visade sig ha omvänd effekt och 
värdepremien var i det närmaste obefintlig. Vi förväntade oss att portföljen bestående av 
småbolag med värdekaraktär skulle förknippas med högst avkastning, även om vi trodde att 
premien som tidigare förknippats med småbolag skulle vara mindre än tidigare studier visat. 
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Inledningsvis testade vi om det var skillnad i avkastning mellan de olika portföljerna och 
marknaden. Till vår förvåning fann vi att ingen av portföljerna avvek från 
marknadsavkastningen på varken 90- eller 95 procents signifikansnivå. Genom att studera 
tabellen över portföljernas avkastning ser vi att portföljerna sammansatta av småbolag 
presterade sämre än marknaden oavsett värde- eller glamourkaraktär. Storbolagsportföljerna 
har gett något högre avkastning än marknaden. Den bästa portföljen var den konstruerad av 
stora bolag med låga P/S-tal (värdeaktier). Inget av resultaten kan dock inte säkerställas på 
statistisk väg.  
 
Avslutningsvis jämförde vi de fyra portföljerna med varandra. Resultatrapporteringen ovan 
visar att ett av testerna gav signifikanta skillnader. Den portfölj som presterar allra sämst är 
den sammansatt av småbolag med höga P/S-tal. Då den testas mot portföljen bestående av 
stora bolag med låga P/S-tal uppnås signifikanta resultat. Kombinationen som enligt Fama 
och French är den allra bästa framstår i vår undersökning som en av de sämre 
placeringsalternativen. Som tidigare nämnts bör dock vår korta tidsperiod beaktas. Övriga 
studier har alla omfattat längre tidsperioder och kan i det perspektivet betraktas som mer 
tillförlitliga. Samtidigt har de genomförts före 1990, vilket innebär att det inte går att utesluta 
att händelser och faktorer som då var aktuella påverkade resultaten. Våra resultat innebär att 
det blir intressant att upprepa en liknande studie om ett antal år för att undersöka om 
sambanden fortfarande inte går att finna. 
 

4.5 Sammanfattning av resultat 
Våra resultat avseende storleksfaktorn står i skarp kontrast med tidigare studier, då 
avkastningen från stora bolag har varit högre än den förknippad med småbolag (signifikant på 
90 procentsnivån). En möjlig förklaring kan vara vår förhållandevis korta 
undersökningsperiod och att perioden inkluderar två nedgångsfaser, vilket enligt Liew och 
Vassalou (2000) missgynnar småbolag.   
 
Den värdepremie som visats i studier genomförda av bl.a. Fama och French (1992, 1998) får 
inget stöd av vår undersökning. Portföljen bestående av småbolag uppvisar inte högre 
avkastning än portföljer bestående av stora bolag. Det är dock viktigt att återigen poängtera 
vikten av hur en värdeaktie definieras. Vi har valt att använda P/S-kvoten för att identifiera 
värdeaktier, vilket innebär att vår undersökning inte, med hundra procents säkerhet, kan sägas 
vara direkt jämförbar med tidigare presenterade studier17.  
 
Vårt test av olika kombinationer av de två faktorerna uppvisade ingen av portföljerna någon 
signifikant skillnad från marknadsportföljens avkastning. Inbördes jämförelser visar att den 
portfölj som är sammansatt av småbolag med höga P/S-tal (småbolag med glamourkaraktär) 
presterade allra sämst. Högst avkastning gav portföljen sammansatt av stora bolag med låga 
P/S-tal (stora värdeaktier).  

                                                
17 Fama och French menar dock att just P/S-talet är det mått som är mest jämförbart med P/B-talet. 
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5 Slutsatser   
 

• På den svenska marknaden verkar storleksfaktorn i motsatt riktning jämfört med 
tidigare forskning. Under perioden 1990-2004 gav stora bolag högre avkastning än 
småbolag. Resultaten står i konflikt till tidigare studier genomförd av bl.a. Basu, 1981, 
Fama och French, 1992 och Liew och Vassalou, 2000.  

 
• Vår undersökning finner ingen värdeeffekt, dvs. Bolag med låga P/S-multiplar har inte 

presterat signifikant bättre än bolag med höga P/S-multiplar. Resultatet motsäger den 
internationella studie genomförd av Fama och French, 1998, som inkluderade den 
svenska marknaden.  

 
• Den portfölj som presterade bäst under den studerade tidsperioden var sammansatt av 

stora bolag med låga P/S-multiplar. Portföljens avkastning var dock inte signifikant 
skild från marknadsavkastningen enligt t-testet. Resultatet av Wilcoxons 
teckenrangtest visade att portföljens avkastning var signifikant högre (95 procents 
signifikansnivå) än marknaden. 

 

5.1 Avslutande kommentar 
Vår initiala inställning var att de resultat som tidigare visats av Fama och French, Basu m.fl. 
skulle gälla även på den svenska marknaden. Deras slutsatser föreföll vara starkt förankrade 
tack vare den extensiva forskning som genomförts. Även om kritikernas argument 
(MacKinlay, 1995: ex-ante studier innebär svårigheter att diskriminera mellan förklaringar 
och DeBondt, Thaler, 1985: irrationella investerare) framstod som genomtänkta och 
välgrundade var vår uppfattning att storleks- och värdepremien borde gå att visa även på den 
svenska marknaden. 
 
De resultat vi redogjort för ovan ger mycket lite, eller inget, stöd åt den forskning vi till en 
början betraktade som starkt förankrad i empirin. Våra motstridiga resultat kan ges ett antal 
tänkbara förklaringar. Den för oss mest tilltalande är att de dessa faktorer helt enkelt inte 
existerat på den svenska marknaden under de senaste femton åren. Antingen har det skett så 
omfattande förändringar att tidigare resultat inte längre gäller, eller också är vår tidsperiod så 
unik att resultaten inte är representativa. En annan möjlig förklaring är att den multipel vi valt 
för att identifiera värdeaktier inte fungerat på ett tillfredsställande sätt. Vidare kan indelningen 
i små respektive stora bolag ha påverkat utfallet.  
 
Sammanfattningsvis ger vår studie inget stöd åt varken anhängarna eller opponenterna för 
storleks- och värdepremier. Vårt budskap till investerarna är dock att nya modeller och 
strategier bör behandlas med försiktighet. 
 

5.2 Vidare forskning 
• Utökad tidsperiod � förslagsvis de senaste 30 åren. 
• Fler alternativa värderingsmultiplar såsom P/B, P/E och/eller P/CF. 
• Undersökning av en annan marknad med egenskaper som liknar den svenska t.ex. 

Danmark eller Finland. 
 



 39

Vi vill dock göra framtida studenter uppmärksamma på de svårigheter som förknippas med 
datainsamlingen inför en dylik studie. Framförallt är det besvärligt och tidskrävande att ta 
fram data över de bolag som under perioden avnoterats.  
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7 Bilagor 
 

7.1 Bilaga 1: Analys av marknadsutvecklingen 1990-2004 
För att få perspektiv på den omgivande marknadsutvecklingen under tidsperioden 
sammanfattar vi här varje börsår. Förståelsen för den omgivande utvecklingen bidrar 
förhoppningsvis till att ge en logisk förklaring till våra resultat. Som vi tidigare nämnt 
upplever vi det otillfredsställande att acceptera de kvantitativa värdena utan att förstå vad som 
ligger bakom. Tillsammans med de kortfattade sammanfattningarna illustrerar vi också våra 
resultat för det aktuella året. 

1990 
1990 drabbades Sverige av fastighetskrisen. Krisen innebar att fastighetspriserna för 
bostadshus och kommersiella fastigheter kraftigt översteg hyresutvecklingen. Utvecklingen 
bidrog till att förväntningarna om framtida fastighetsprisstegringar inte kunde infrias och 
bubblan sprack. Eftersom många företag och privatpersoner använder fastigheter som 
säkerhet för lån fick dessa lösas in, vilket resulterade i att bankerna som lånat ut kapital 
plötsligt stod utan säkerhet. I övrigt inträffade även en mängd internationella händelser som 
att Irak invaderar Kuwait. Men allt som allt var detta ett riktigt dåligt år för alla typer av bolag 
på den svenska marknaden eftersom räntorna steg, fastighetspriserna sjönk kraftigt och 
valutan var svag gentemot dollarn och pundet. 
 

År 1990 Marknad Storbolag Småbolag Hög P/S  Låg P/S 

Procentuell utveckling -42,93% -34,49% -48,65% -38,41% -54,67% 
 
1991 
1991 inleddes Kuwaitkriget, vilket ökade oroligheterna i världen något som förde med sig 
ökade oljepriser. I Sverige fortsatte fastighetskrisen som påbörjats 1990 och den bidrog till att 
räntorna var höga och kronan svag, med en ökad arbetslöshet började Bankernas problem blev 
sedan upptakten till den omfattande bankkrisen. Sverige komma in i en lågkonjunktur, vilket 
även speglas på börsutvecklingen som fortsatte den kräftgång som började redan 1990. 
 

År 1991 Marknad Storbolag Småbolag Hög P/S  Låg P/S 

Procentuell utveckling -31,58% 5,64% -48,56% -11,22% -56,90% 
 
1992 
1992 var ytterligare ett dystert år för Sverige då konjunkturen inte ville vända uppåt. Som en 
följd av fastighetskrisen drabbades bankerna hårt. Med alldeles för stor del utlånat kapital som 
inte kunde täckas kom flera banker att mer eller mindre hamna i konkurs. Det bästa exemplet 
är Nordbanken (numera Nordea) som svenska staten gick in och räddade och tog över. Övriga 
banker fick vända sig till aktiemarknaden för att få in kapital nödvändigt för att överleva. 
Krisen resulterade i skärpta regler för banker. Investerare började i och med oroligheterna att 
spekulera i den svenska valutan vilket resulterade i att Riksbanken började höja räntan. Först 
till 16 procent, sedan till 24, 75 och slutligen 500 procent. Det orsakade enorma störningar i 
ekonomin. Räntehöjningarna var ett desperat försök att försvara kronkursen, men den 19 
november valde till slut Riksbanken att låta kronan falla fritt. Den svaga kronan och de höga 
räntorna drabbar, som tidigare diskuterats, små- och medelstora bolag hårdast. 
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År 1992 Marknad Storbolag Småbolag Hög P/S  Låg P/S 

Procentuell utveckling -28,02% -12,11% -44,82% -33,98% -39,26% 
 
1993 
När bankkrisen rasade som värst fanns en risk att Staten skulle ta över all bankverksamhet, 
hotet undanröjdes dock och bankerna fick leva vidare. Sverige präglades i övrigt av en 
växande arbetslöshet och en negativ ekonomisk utveckling. Året avslutades dock positivt med 
en positiv BNP-utveckling. Priserna på bl.a. fastigheter föll, och kursutvecklingen var mycket 
stark för både värde- och småbolag, trots den svaga marknaden, den svaga kronan och de 
höga räntenivåerna..  
 

År 1993 Marknad Storbolag Småbolag Hög P/S  Låg P/S 

Procentuell utveckling 2,98% -11,09% 46,96% 5,09% 24,20% 
 
1994 
Året då svenska landslaget tog brons i fotbolls-VM var inte lika lyckosamt för den svenska 
marknaden. I inledningen av året såg det mesta positivt ut. Räntorna sjönk och valutan 
stärktes men efter hand försvagades kronan och marknadsräntorna höjdes. Sveriges ja till 
medlemskap i EU stärkte dock marknaden. För aktiehandeln var året ett rekordår med en 
mängd börsintroduktioner och privatiseringar av bolag. Börsomsättningen steg dramatiskt då 
allt fler människor fick upp ögonen för att investera på börsen.  
 

År 1994 Marknad Storbolag Småbolag Hög P/S  Låg P/S 

Procentuell utveckling 3,78% 2,89% 7,17% -2,13% 10,18% 
 
1995 
1995 karaktäriserades av att den svenska kronan åter stärktes mot utländska valutor, vilket 
säkert bidrog till att räntorna sjönk. Året inleddes dock med oroligheter kring den svenska 
statens budgetunderskott, vilket ledde till höjda marknadsräntor och en pressad krona. Efter 
hand ökade dock marknadens förtroendes och kronan stärktes samtidigt som räntorna sjönk. 
Under året gick Sverige med i EU tillsammans med ytterligare två nordiska länder. 
Sammantaget blev det ett mellanår för samtliga kategorier. 
 

År 1995 Marknad Storbolag Småbolag Hög P/S  Låg P/S 

Procentuell utveckling -0,22% 4,89% -11,79% -1,65% 0,11% 
 
1996 
För att få fart på ekonomin genomfördes under 1996 flera räntesänkningar. I Sverige sänktes 
exempelvis reporäntan hela 25 gånger. I takt med att räntan sänktes stärktes även den svenska 
valutan mot bl.a. dollarn och pundet. Att trenden var så positiv kan bero på flera faktorer men 
de mest avgörande var att den ekonomiska utvecklingen var god, låga inflationsförväntningar 
och förväntningar om en gemensam europeisk valuta (EMU). Börsåret gick med tanke på 
dessa positiva faktorer väldigt bra och hade en kraftig uppgång i hela Norden.  
 

År 1996 MarknadStorbolagSmåbolag Hög P/S  Låg P/S 

Procentuell utveckling 44,81% 44,67% 45,72% 46,01% 44,10% 
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1997 
1997 var året då Asienkrisen var ett faktum. Kurserna i bl.a. Thailand och Japan rasade och 
bromsade den höga tillväxttakt som varit utmärkande för länderna under en lång tidsperiod. 
På den svenska marknaden var dock börshumöret bättre med en uppgång i både Sverige och 
övriga Norden. Valuta- och räntemarknaderna däremot var väldigt volatila under året och 
hade negativ inverkan på flera bolags resultat. Tack vare den goda utvecklingen i USA och 
Storbritannien med stärkta valutor följde även Sverige med. I takt med att konjunkturen 
stärktes höjdes räntorna för att försöka dämpa inflationsrisken.  
 

År 1997 MarknadStorbolagSmåbolag Hög P/S  Låg P/S 

Procentuell utveckling 11,93% 14,70% -2,63% 3,93% 16,35% 
 
1998 
Under 1998 inträffade en rad globala händelser. Den värsta delen av Asienkrisen var avslutad 
och många ställde sig undrande till hur Japan skulle reagera på den bankkris som följde av 
krisen. Utvecklingen i Asien satte även sina spår i bl.a. Ryssland som fick genomföra 
devalveringar och den uppbyggnad som skett i landet gick upp i rök. I Europa förberedde sig 
länderna för införseln av EMU där Sverige valt att stå utanför. Detta resulterade i att den 
svenska kronan fick en svag och volatil kurs. De svenska räntorna sänktes dock precis som i 
övriga Europa.  

 
 

 
 
1999 
1999 blev rekordåret för svenska börsbolag. Samtliga internationella aktiemarknader noterade 
stora kursuppgångar, så även den svenska. Bolag med inriktning mot IT och 
telekommunikation gynnades speciellt och hade därför en väldigt lyckosam period. Stark 
tillväxt inom bolagen och många uppköp inom branschen var speciella kännetecken. Den 
svenska kronan stod sig stark mot euron men försvagades något mot dollarn samtidigt som 
räntenivån i Sverige steg för att bromsa den snabba tillväxten. Men allt som allt ett rekordår 
för den svenska aktiemarknaden. 
 

År 1999 MarknadStorbolagSmåbolag Hög P/S  Låg P/S 

Procentuell utveckling 31,93% 38,60% 3,96% 38,82% 21,92% 
 
2000 
2000 var ett dystert börsår och kännetecknas som året då IT-bubblan sprack. Efter att 
föregående år varit ett av de bästa på länge kom kallduschen 2000 då få bolag kunde leva upp 
till de högt ställda förväntningarna. De som drabbades hårdast var framförallt fjolårets vinnare 
IT och telekom, som inte kunde leva upp till den tillväxttakt och de resultat som marknaden 
förväntade sig. Konjunkturen mattades i USA och Europa och därmed även i Sverige då den 
svenska industrin är till stor del är beroende av export. Räntenivån sänktes under året för att 
hålla uppe tillväxten, samtidigt som även oljepriserna sjönk. Då krisen var internationell 
drabbades förutom IT och telekom även bolag som är beroende av export, samt de med 
internationell verksamhet. 

År 1998 MarknadStorbolagSmåbolag Hög P/S  Låg P/S 

Procentuell utveckling -12,02% -4,45% -36,64% -10,75% -26,93% 
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2001 
Under 2001 rådde stora marknadssvängningar på den svenska aktiemarknaden. Den globala 
ekonomin återhämtade sig inte i den takt som många hade hoppats på, vilket föranledde 
många bolag att justera ned prognoserna. Som ett resultat sjönk aktiekurserna. Den 11e 
september förändrades världsbilden dramatiskt i och med terroristattentaten i New York. 
Händelsen fick dock ingen stor inverkan på aktiemarknaden, däremot präglades året av att 
många investerare återigen valde bolag som kännetecknas av goda vinster och solid 
balansräkning. Förhoppningsbolag som hade en god utveckling tidigare år fick således kliva 
åt sidan för lite mer klassiska bolag med goda kassaflöden. 
 

År 2001 MarknadStorbolagSmåbolag Hög P/S  Låg P/S 

Procentuell utveckling -26,29% -21,96% -35,67% -43,19% -9,80% 
 

2002 
Utvecklingen under 2002 präglades av pressade företagsvinster, vilket resulterade i en negativ 
kursutveckling. Den huvudsakliga orsaken till de pressade vinsterna var osäkerhet kring den 
amerikanska ekonomin och konflikten mellan Irak och USA. Ett krig skulle innebära en 
försämring av den amerikanska ekonomin, bidra till en försvagad dollar och ökade oljepriser. 
Faktorer som även påverkar den svenska ekonomin och övriga globala ekonomier. 
Räntenivån i Sverige hölls därför låg på ungefär 3,75 procent för att inte tillväxten och 
återhämtningen skulle avta. Att den svenska aktiemarknaden gick sämre än övriga 
världsmarknader beror till stor del på den stora andelen teknologibolag och verkstadsbolag, 
som hade en dålig utveckling. Dessutom föredrar internationella placerare ofta större 
marknader i oroliga tider. 
 

År 2002 MarknadStorbolagSmåbolag Hög P/S  Låg P/S 

Procentuell utveckling -40,45% -32,33% -51,34% -50,56% -33,51% 
 

2003 
Under 2003 uppmärksammades en rad skandaler på den svenska marknaden. De astronomiska 
bonusutbetalningarna till företagsledningen i Skandia och kritiken mot revisorerna på Intrum 
Justitia är två exempel. Vad gäller börsutvecklingen bidrog en sjunkande dollar till att 
exportintensiva branscher som verkstad, telekom och skog gick ner. Den sjunkande dollarn 
ansågs t.o.m. vara ett hot mot återhämtningen i Sverige. Det är värt att nämna att en 
huvudsaklig orsak till dollarnedgången var kriget mellan Irak och USA, ett krig som blev 
ytterst kostsamt för USA. Trots nedgången i tidigare nämnda branscher fanns det bolag som 
gick desto bättre. Bioteknik- och IT-bolagen återhämtade sig starkt från de senaste årens 
nedgångar och ett 50-tal bolag fördubblade sitt börsvärde. 

 

År 2003 MarknadStorbolagSmåbolag Hög P/S  Låg P/S 

Procentuell utveckling 23,40% 36,28% 2,75% 24,06% 29,33% 

År 2000 MarknadStorbolagSmåbolag Hög P/S  Låg P/S 

Procentuell utveckling -26,83% -16,60% -53,03% -46,95% -20,21% 
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2004 
2004 var ett av periodens starkaste börsår. Året präglades av att olja och råvaror återigen 
började stiga i pris. Den starka tillväxten bidrog till att företagen återigen kunde visa positiva 
resultat, vilket börsen tackade för med en god kursutveckling som följd. Oroligheter under 
året var till stor del beroende på utvecklingen för dollarn som steg under våren och hösten, 
något som verkar positivt för bl.a. verkstadsbolagen. Räntenivåerna var under året låga, vilket 
framförallt gynnar bolag med relativt hög skuldsättningsgrad. 
 

År 2004 MarknadStorbolagSmåbolag Hög P/S  Låg P/S 

Procentuell utveckling 7,94% 15,17% -5,37% -3,85% 22,18% 
 

7.2 Bilaga 2: Årliga 
avkastningar           

                
    Avkastning Std. Av. Sharpe kvot Antal Medel P/S Medel MV 
1990 Hög P/S, småbolag -36,21% 0,27 -1,35 31 2,03 104 522 742 
  Låg P/S, småbolag -49,13% 0,29 -1,69 31 0,18 86 958 997 
  Hög P/S, storbolag -26,62% 0,25 -1,07 23 4,15 3 720 855 494 
  Låg P/S, storbolag -37,06% 0,22 -1,70 23 0,91 6 458 489 230 
  Storbolag -30,92% 0,23 -1,33 79 1,31 3 955 460 830 
  Småbolag -38,93% 0,30 -1,29 103 1,06 93 801 201 
  Hög P/S -32,13% 0,26 -1,23 54 3,27 1 644 812 618 
  Låg P/S -44,45% 0,28 -1,58 54 0,20 884 095 031 

  Marknad -35,45% 0,28 -1,28 182 1,16 1 770 016 095 

1991 Hög P/S, småbolag -16,53% 0,27 -0,61 30 1,59 91 631 929 
  Låg P/S, småbolag -57,02% 0,51 -1,13 30 0,07 62 891 733 
  Hög P/S, storbolag 11,26% 0,32 0,35 19 3,23 6 319 960 132 
  Låg P/S, storbolag 1,10% 0,41 0,03 19 0,24 3 284 634 319 
  Storbolag 11,10% 0,33 0,34 65 1,22 4 343 912 410 
  Småbolag -34,45% 0,40 -0,86 99 0,61 71 798 788 
  Hög P/S -5,75% 0,32 -0,18 49 2,18 2 506 697 967 
  Låg P/S -33,66% 0,55 -0,61 49 0,13 1 312 138 858 

  Marknad -16,40% 0,43 -0,38 164 0,61 1 765 014 553 

1992 Hög P/S, småbolag -20,91% 0,58 -0,77 19 1,07 46 764 158 
  Låg P/S, småbolag -29,99% 0,50 -0,99 19 0,08 37 545 300 
  Hög P/S, storbolag -12,42% 0,32 -0,38 14 1,79 6 629 835 723 
  Låg P/S, storbolag -16,15% 0,28 -0,57 14 0,32 4 785 285 288 
  Storbolag -7,31% 0,30 -0,24 44 0,98 5 984 098 036 
  Småbolag -26,54% 0,47 -0,57 63 0,44 59 751 291 
  Hög P/S -17,02% 0,47 -0,37 33 1,51 1 663 281 309 
  Låg P/S -24,12% 0,43 -0,56 33 0,17 1 652 595 505 

  Marknad -18,72% 0,41 -0,45 110 0,67 2 591 063 082 

1993 Hög P/S, småbolag 52,97% 1,29 0,41 8 1,45 132 277 375 
  Låg P/S, småbolag 38,18% 1,38 0,28 8 0,13 110 728 479 
  Hög P/S, storbolag 70,71% 1,89 0,37 21 1,95 10 857 588 933 
  Låg P/S, storbolag 48,04% 0,78 0,62 21 0,19 4 252 466 086 
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  Storbolag 58,10% 1,21 0,48 71 0,84 6 568 100 819 
  Småbolag 56,00% 1,34 0,42 26 1,46 110 515 866 
  Hög P/S 69,52% 1,76 0,40 29 2,59 7 898 882 296 
  Låg P/S 46,11% 1,43 0,32 29 0,17 3 109 917 781 

  Marknad 57,04% 1,27 0,45 97 1,00 4 912 399 577 

1994 Hög P/S, småbolag 7,71% 0,31 0,13 8 1,85 106 940 736 
  Låg P/S, småbolag 14,06% 0,42 0,15 8 0,20 108 874 743 
  Hög P/S, storbolag 3,62% 0,36 0,10 30 2,85 1 948 642 968 
  Låg P/S, storbolag 17,38% 0,33 0,52 30 0,21 2 863 822 813 
  Storbolag 7,49% 0,34 0,22 100 1,27 5 637 378 677 
  Småbolag 12,83% 0,34 0,37 27 0,75 119 489 643 
  Hög P/S 2,44% 0,02 1,00 38 2,76 1 440 587 180 
  Låg P/S 15,30% 0,15 1,00 38 0,22 2 103 837 139 

  Marknad 8,63% 0,34 0,26 127 1,16 4 464 284 158 

1995 Hög P/S, småbolag -12,50% 0,25 -0,50 11 1,89 116 469 087 
  Låg P/S, småbolag -15,50% 0,28 -0,55 11 0,19 128 391 336 
  Hög P/S, storbolag 10,72% 0,48 0,23 35 2,53 11 047 256 727 
  Låg P/S, storbolag 11,91% 0,38 0,32 35 0,25 4 246 311 165 
  Storbolag 10,33% 0,40 0,26 117 1,22 6 709 250 542 
  Småbolag -11,79% 0,25 -0,47 36 0,76 130 399 130 
  Hög P/S 5,17% 0,44 0,12 46 2,37 8 433 372 726 
  Låg P/S 5,36% 0,37 0,14 46 0,25 3 261 591 206 

  Marknad -0,10% 0,38 0,00 153 1,11 5 161 285 504 

1996 Hög P/S, småbolag 46,82% 1,20 0,39 7 1,55 137 113 804 
  Låg P/S, småbolag 35,68% 0,32 1,10 7 0,19 102 085 733 
  Hög P/S, storbolag 43,72% 0,44 1,00 42 2,69 15 274 634 784 
  Låg P/S, storbolag 53,88% 0,61 0,89 42 0,31 4 714 706 385 
  Storbolag 51,00% 0,49 1,05 140 1,42 8 128 671 745 
  Småbolag 32,75% 0,86 0,38 22 0,69 132 270 214 
  Hög P/S 56,64% 0,67 0,85 49 2,52 13 112 131 787 
  Låg P/S 51,28% 0,58 0,89 49 0,31 4 055 760 578 

  Marknad 48,52% 0,55 0,88 162 1,32 7 042 740 673 

1997 Hög P/S, småbolag 5,48% 0,42 0,13 8 6,99 109 531 418
  Låg P/S, småbolag 31,16% 0,81 0,38 8 0,25 138 692 654
  Hög P/S, storbolag 14,18% 0,40 0,35 46 10,78 16 668 393 991
  Låg P/S, storbolag 22,14% 0,41 0,54 46 0,45 7 310 436 540
  Storbolag 21,45% 0,42 0,51 154 2,57 10 156 880 526
  Småbolag 8,81% 0,56 0,16 27 6,38 62 477 013
  Hög P/S 12,42% 0,41 0,30 54 6,72 13 958 761 933
  Låg P/S 23,47% 0,48 0,49 54 0,42 6 247 955 964

  Marknad 17,90% 0,44 0,41 181 3,60 8 660 970 136

1998 Hög P/S, småbolag -23,12% 0,44 -0,53 14 10,12 77 481 326
  Låg P/S, småbolag -25,39% 0,30 -0,84 14 0,18 125 002 089
  Hög P/S, storbolag 9,38% 0,57 0,17 56 7,28 20 439 964 166
  Låg P/S, storbolag -14,24% 0,41 -0,35 56 0,39 5 057 095 795
  Storbolag 7,21% 0,57 0,13 187 2,58 9 795 684 880
  Småbolag -25,37% 0,32 -0,80 47 2,69 117 739 658
  Hög P/S 1,84% 0,56 0,03 70 7,78 16 247 688 287
  Låg P/S -16,28% 0,39 -0,42 70 0,37 4 041 664 738

  Marknad -7,22% 0,54 -0,13 234 2,60 7 851 824 087
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1999 Hög P/S, småbolag 9,54% 0,56 0,17 14 13,08 119 045 923
  Låg P/S, småbolag 16,48% 0,25 0,67 14 0,18 117 648 696
  Hög P/S, storbolag 39,51% 0,90 0,44 63 30,54 7 722 217 443
  Låg P/S, storbolag 28,10% 0,76 0,37 63 0,53 7 846 895 444
  Storbolag 38,25% 3,93 0,10 211 3,29 15 851 965 519
  Småbolag 11,76% 0,40 0,30 47 3,89 115 000 857
  Hög P/S 41,16% 6,39 0,06 77 9,50 2 960 556 745
  Låg P/S 25,99% 0,51 0,51 77 0,33 3 305 218 093

  Marknad 33,62% 3,60 0,09 258 3,39 13 258 317 892

2000 Hög P/S, småbolag -60,13% 0,40 -1,52 19 3,82 96 756 556
  Låg P/S, småbolag -32,76% 0,34 -0,98 19 0,19 96 681 137
  Hög P/S, storbolag -16,78% 0,58 -0,29 63 17,33 26 756 953 605
  Låg P/S, storbolag -4,29% 0,33 -0,13 63 0,44 3 890 229 785
  Storbolag -0,61% 0,60 -0,01 210 5,63 13 809 737 036
  Småbolag -36,10% 0,40 -0,90 62 5,01 96 110 061
  Hög P/S -26,82% 0,56 -0,48 82 17,28 20 581 711 966
  Låg P/S -10,89% 0,35 -0,31 82 0,38 3 011 236 806

  Marknad -18,86% 0,58 -0,32 272 5,49 10 683 836 770

2001 Hög P/S, småbolag -32,70% 0,37 -0,89 26 10,34 109 474 482
  Låg P/S, småbolag -24,47% 0,41 -0,60 26 0,19 103 860 743
  Hög P/S, storbolag -28,34% 0,46 -0,62 63 13,41 11 020 663 450
  Låg P/S, storbolag 10,48% 0,36 0,29 63 0,37 4 387 878 411
  Storbolag -9,20% 0,45 -0,20 210 4,47 12 393 775 898
  Småbolag -23,52% 0,41 -0,57 88 2,66 96 116 559
  Hög P/S -30,06% 0,43 -0,69 89 12,74 8 102 554 772
  Låg P/S 0,23% 0,41 0,01 89 0,33 3 211 359 805

  Marknad -14,55% 0,44 -0,33 298 3,96 8 762 252 334

2002 Hög P/S, småbolag -46,71% 0,32 -1,48 37 7,30 98 117 134
  Låg P/S, småbolag -38,66% 0,34 -1,15 37 0,21 75 754 695
  Hög P/S, storbolag -34,82% 0,42 -0,84 59 9,16 9 925 741 491
  Låg P/S, storbolag -13,08% 0,32 -0,40 59 0,41 4 120 512 180
  Storbolag -20,72% 0,39 -0,53 196 3,25 7 444 058 293
  Småbolag -40,69% 0,34 -1,19 125 2,43 86 400 136
  Hög P/S -39,04% 0,38 -1,02 96 7,59 6 138 011 270
  Låg P/S -22,94% 0,35 -0,66 96 0,33 2 561 595 232

  Marknad -28,46% 0,39 -0,74 321 3,13 4 591 812 825

2003 Hög P/S, småbolag 44,74% 2,15 0,21 34 6,90 108 763 076
  Låg P/S, småbolag 33,29% 0,71 0,47 34 0,11 92 198 777
  Hög P/S, storbolag 50,20% 0,97 0,52 64 8,73 7 955 424 433
  Låg P/S, storbolag 56,89% 0,72 0,79 64 0,27 4 253 717 716
  Storbolag 45,72% 0,72 0,64 212 2,93 8 000 664 494
  Småbolag 29,56% 1,30 0,23 115 2,22 92 230 209
  Hög P/S 56,89% 1,50 0,38 98 8,25 5 312 243 748
  Låg P/S 46,34% 0,72 0,64 98 0,21 2 809 925 431

  Marknad 40,04% 0,97 0,41 327 2,49 5 219 410 846 

2004 Hög P/S, småbolag -0,97% 0,89 -0,01 31 16,36 101 826 377
  Låg P/S, småbolag 44,23% 1,42 0,31 30 0,21 95 724 205
  Hög P/S, storbolag -11,58% 0,39 -0,30 63 5,86 13 105 097 701
  Låg P/S, storbolag 29,54% 0,38 0,78 63 0,42 5 216 188 660
  Storbolag 21,04% 0,37 0,57 211 1,33 9 468 695 143
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  Småbolag 18,79% 1,09 0,17 104 4,30 92 390 086
  Hög P/S 8,29% 0,60 0,14 94 9,14 8 955 117 491
  Låg P/S 35,07% 0,86 0,41 93 0,36 3 564 425 932

  Marknad 20,30% 0,70 0,29 315 3,09 6 373 026 172 
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7.3 Histogram över normal- respektive lognormal fördelning 
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7.4 Plotdiagram över normal- respektive lognormal avkastning 
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