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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

 

I åratal har människor letat efter diverse anomalier på aktiemarknaden för att kunna utnyttja 

dessa för egen ekonomisk vinning. En anomali beskrivs enligt nationalencyklopedins 

nätupplaga som ”... avvikelse från det normala”.1 Att finna en sådan avvikelse på 

aktiemarknaden skulle innebära en möjlighet att utnyttja denna till sin egen fördel. Ifall man 

exempelvis finner att aktiepriser stiger eller sjunker under vissa förutbestämda perioder, kan 

man handla utifrån denna information för att göra vinster.  

 

Tydligt är alltså att information av denna typ är eftertraktad bland investerare runt om i 

världen. Därför har det även gjorts många undersökningar kring de fenomen som man tyckt 

sig kunna urskilja genom åren. Ett flertal anomalier har kunnat påvisas. Bland dessa kan 

nämnas veckodagseffekten, januarieffekten, säsongseffekten och många fler. Fokus i vår 

undersökning kommer att ligga på den så kallade småbolagseffekten. Denna effekt, som 

upptäcktes i början av 1980-talet, talar om att mindre bolag tenderar att generera högre 

avkastningar än de större bolagen. 

 

I denna rapport kommer vi att undersöka huruvida det fortfarande finns en småbolagseffekt 

eller om denna har eliminerats genom att den uppdagats. Nämligen är det så att anomalier 

tenderar att försvinna i och med att de upptäcks, eftersom den ökade handeln kan leda till att 

marknaden justerar priserna, så att inte några övervinster kan göras.  

 

1.2 Problemformulering 

 

Undersökningar de senaste åren rörande småbolagseffekten har visat på olika resultat. 

Marquering et al2 säger sig, i en undersökning publicerad 2006, ha kunnat påvisa en 

nyuppkommen småbolagseffekt efter att denna tidigare tyckts vara försvunnen. Under 2005 

                                                 
1 www.ne.se, 2006-04-22 
2 Marquering et al. 2006. Disappearing anomalies: a dynamic analysis of the persistence of anomalies. Applied 
Financial Economics. Vol 16. No 4. 291-302 
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gjorde Al-Rjoub Samer et al3 en undersökning i USA som snarare kunde påvisa en 

storbolagseffekt, det vill säga att de större bolagens aktier kunde uppvisa högre avkastning än 

de mindre bolagen. Dessa båda artiklar har publicerats med bara ett års intervall och har alltså 

kommit till vitt skilda slutsatser. Tidigare undersökningar av exempelvis Schwert (2003) 

visade att småbolagseffekten försvann efter dess upptäckt. 

 

Då åtminstone en av de senare undersökningarna som har genomförts kunnat påvisa en 

nyuppstånden småbolagseffekt vore det intressant att undersöka huruvida detta kan vara fallet 

även i Sverige. Tom Berglund utredde 1988 småbolagseffekten på den svenska marknaden.4 

Denna undersökning fann ett samband mellan företagets storlek och en överavkastning. 

Berglund gjorde även 1986 en liknande studie kring marknadsanomalier på 

Helsingforsbörsen.5  1987 genomförde Kerstin Claesson en undersökning av anomalier på 

Stockholms fondbörs.6 Denna undersökning resulterade i att även Claesson kunde påvisa en 

småbolagseffekt. De nämnda undersökningarna på den svenska marknaden har alla lett fram 

till ett enigt resultat. Dock genomfördes samtliga i slutet av 1980-talet, och mycket kan ha 

hänt sedan dess. Vi menar därför att det är av intresse att undersöka huruvida effekten 

fortfarande kan visas vara gällande. 

 

Då vi ämnar undersöka småbolagseffekten, som är en avvikelse från den effektiva marknaden, 

är det oundvikligt att även reflektera över marknadens effektivitet. Det finns skäl att tro att 

den effektiva marknadshypotesen (EMH) inte kan göra sig gällande om anomalier verkligen 

existerar. Claesson (1987) skriver i sin avhandling att forskningen om den effektiva 

marknadshypotesen är så långt gånget att det inte finns något rimligt skäl att tro att en 

aktiemarknad är effektiv, i varje fall inte i stark form. En stark form av effektivitet innebär en 

tro att all existerande information ögonblickligen återspeglas i det gällande aktiepriset.7  

Arnold (2005) skriver att i en fullständigt effektiv marknad skulle det inte vara möjligt att 

                                                 
3 Samer, A et al. 2005. The size effect reversal in the USA. Applied Financial Economics. Vol. 15. No. 17. 1189-
1197. 
4 Berglund, T. 1988. The small firm effect, a tentative explanation. Working paper. Svenska handelshögskolan. 
Helsingfors. 
5 Berglund, T. 1986. Anomalies in stock returns on a thin security market. Svenska handelshögskolan. 
Helsingfors. 
6 Claesson, Kerstin. 1987. Effektiviteten på Stockholms Fondbörs. Handelshögskolan. Stockholm 
 
7 Claesson, Kerstin. 1987.  
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göra övervinster genom att hitta felprissättningar då all information redan är inbakad i det 

gällande aktiepriset.8  

De undersökningar som genomförts under de senare åren, har varit av betydligt större 

omfattning än den vi kommer att göra, och utförda av personer med stort kunnande inom 

området. Då inte ens dessa undersökningar har kunnat enas kring ett gemensamt utfall vore 

det naivt av oss att tro att vi definitivt skulle kunna fastställa huruvida småbolagseffekten 

finns eller inte. Därför ämnar vår undersökning inte att en gång för alla klargöra om huruvida 

marknaden är effektiv och ifall det finns en småbolagseffekt eller ej. Snarare vill vi försöka 

undersöka ifall det, trots att man känt till effekten under så lång tid, på Stockholmsbörsen går 

att påvisa denna typ av felprissättning. På så vis kan vi bidra med en pusselbit som i slutändan 

kan hjälpa till att bättre förstå och agera utifrån marknadsanomalier som småbolagseffekten. 

 

1.3 Syfte och frågeställning 

Syftet är att undersöka huruvida småbolagseffekten är ett fenomen som kan påvisas, på 

Stockholmsbörsen. För att undersöka detta kommer vi utgå från följande frågeställning:  

 

• Kan man i dag påvisa en småbolagseffekt på Stockholmsbörsen? 

 

1.4 Avgränsningar 

Undersökningen kommer att avgränsas till att enbart studera en eventuell småbolagseffekt på 

Stockholmsbörsens A- och O-lista. De mindre börserna i Sverige samt utländska börser 

kommer alltså att utelämnas för att få ett greppbart undersökningsmaterial. Vidare kommer vi 

att bortse från de transaktionskostnader som kan uppstå vid handel av de olika tillgångarna. 

Undersökningen kommer tidsmässigt att avgränsas till tidsintervallet 1996 – 2005.  

 

1.5 Målgrupp 

Studenter/lärare vid Ekonomihögskolan i Lund samt övriga intresserade av finansiella 

fenomen.  

 

                                                 
8 Arnold, G. 2005. Corporate financial management. Essex. Prentice Hall 
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1.6 Disposition 

Rapporten är utformad enligt följande disposition: 

 

Kapitel 2 - Metod 

Arbetsgången för arbetet beskrivs och de metodologiska överväganden som gjorts för att 

säkerställa god validitet och reliabilitet nämns.  

 

Kapitel 3 – Teori 

En genomgång över de teorier som ligger till grund för arbetet görs.  

 

Kapitel 4 - Empiri 

Här beskrivs i detalj de resultat som framkommit under den empiriska studien och 

åskådliggörs i form av tabeller och diagram. Även eventuella felkällor lyfts fram. 

 

Kapitel 5 – Analys och diskussion 

Den empiriska studien analyseras här utifrån den genomgångna teorin från tidigare kapitel. 

Vidare förs även i detta avsnitt en diskussion kring de resultat som framkommit. 

 

Kapitel 6 – Slutsats 

Här sammanställs kontentan av rapporten. Analysen av studien knyts samman och 

slutsatserna presenteras.  
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2 Metod 

 
I detta avsnitt beskrivs undersökningens tillvägagångssätt och hur datainsamlingen 
genomförts. 
 

2.1 Tidsperiod 

 

Med vår undersökning vill vi skildra situationen på Stockholmsbörsen och konstatera om det 

finns anledning att återigen rikta uppmärksamhet mot småbolagseffekten på den svenska 

marknaden. Som vi tidigare klargjort är den tilltänkta tidsperioden vi ämnar undersöka mellan 

åren 1996 och 2005. Detta för att undersökningen ska vara så aktuell som möjligt samtidigt 

som vi vill inkludera minst en högkonjunktur och en lågkonjunktur i vår studie. Den valda 

tidsperioden representerar en turbulent tidsperiod på den svenska marknaden med minst en 

stark börsuppgång såväl som en större börsnedgång. Detta gör att undersökningen blir mer 

intressant och tillförlitlig då den behandlar flera olika marknadssituationer.  

 

2.2 En Deduktiv ansats 

Undersökningen inleddes med studier av tidigare undersökningar kring småbolagseffekten 

och andra likartade anomalier. Utifrån dessa observationer bildade vi oss en uppfattning kring 

vilken teoretisk referensram arbetet skulle kretsa. Teorier rörande effektiva marknader, 

marknadsanomalier och risk, var de som slutligen hamnade i fokus. Den empiriska studien 

skulle främst undersöka de teorier som finns gällande marknadsanomalier med de andra 

teorierna som förklarande variabler.  Genom en sådan utgångspunkt kan vi konstatera att vi 

använt oss av en deduktiv metod i vår ansats. I en deduktiv metodologi är utgångspunkten 

befintliga teorier som man ämnar tillämpa i en empirisk undersökning, för att studera ifall de 

teoretiskt införskaffade förväntningarna överensstämmer med verkligheten. Den empiriska 

undersökningens syfte är att antingen tillföra ny kunskap till befintliga teorier eller alternativt 

att dementera dem 9. Faran med en deduktiv metod är att man genom teorierna skapar vissa 

förutbestämda uppfattningar om hur analysen och resultatet bör se ut, vilket i sin tur påverkar 

undersökningens angreppssätt. Detta kan minskas genom att undersökaren är väl medveten 
                                                 
9 Holme, M & Solvang, B. 1997. Forskningsmetodik, Om kvalitativa och kvantitativa metoder. Studentlitteratur. 
Lund. 
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om detta fenomen och försöker hålla en så objektiv ställning som möjligt gentemot den egna 

samt tidigare utförda studier.10  

 

2.3 En kvantitativ studie 

Då vår målsättning är att undersöka ett fenomen som är av kvantitativ natur blev även 

undersökningsmetoden därefter. I en kvantitativ studie är utgångspunkten en bred data-

insamling som bearbetas för att sedan redovisas i statistiskt säkerställda uppställningar. I 

kontrast till den kvantitativa datainsamlingsmetodiken står den kvalitativa metoden, som i 

första hand fokuserar på ett mindre antal undersökningsobjekt i syfte att utföra en mer 

djupgående analys av en problemställning.11 Att göra en kvalitativ undersökning, angående 

småbolagseffekten, skulle ha inneburit intervjuer med sakkunniga på området, men resultatet 

skulle då snarast bli en sammanställning av olika individers subjektiva åsikter om fenomenet. 

Då det redan finns så många olika utfall från tidigare undersökningar, skulle dessa åsikter 

knappast vara tillräckligt tillförlitliga. 

 

2.4 Tillvägagångssätt 

Med en kvantitativ metod ämnar vi insamla historisk data av utvalda företags aktiekurser för 

att identifiera ifall en eventuell överavkastning för småbolag kan urskiljas under den tilltänkta 

tidsperioden. Genom att undersöka den historiska aktieutvecklingen för mindre bolag på 

Stockholmsbörsen och jämföra dessa med utvecklingen för större bolags aktier, är vår 

förhoppning att åskådliggöra huruvida en eventuell småbolagseffekt kan påvisas. Detta 

kommer göras genom att skapa två portföljer bestående av de 15 största, respektive 15 minsta, 

företagen på stockholmsbörsens A- och O-lista, för varje år. Även företag från OTC-verkstad-

listan har tagits med då denna lista senare blev en del av O-listan. Företagsstorleken har 

bestämts utifrån företagens givna börsvärde för respektive år.  

 

Anledningen till att andra mindre börslistor inte inkluderats i undersökningen beror främst på 

att informationstillgängligheten är mindre på dessa marknader, samtidigt som en del av dessa 

                                                 
10 IBID 
11 Jacobsen, D.I. 2002. Vad hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga 
ämnen. Studentlitteratur. Lund. 1:a upplagan 
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marknader tillkommit efter år 1996. Det kan tänkas att dessa företags aktier handlas mindre 

frekvent och har en ägarstruktur som gör att enstaka aktietransaktioner påverkar aktiekursen i 

större grad. Många företag noterade på dessa marknader saknar dessutom  48-månaders 

betavärden. 

 

Betavärden har grunden i CAPM och ska hjälpa oss att avgöra om en av portföljerna har 

genererat en onormalt hög avkastning i förhållande till den andra portföljen. Det finns givetvis 

anledningar att ifrågasätta CAPM:s validitet som analysmetod, något som kommer att 

beskrivas ytterligare i teoriavsnittet. Detta till trots har vi valt att använda oss av betavärdet 

som indikator på tillgångens risknivå, och därmed också dess eventuella förväntade 

avkastning.  

 

För att kunna urskilja vilken risknivå de olika undersökta företagen tillhör kommer vi att 

använda oss Veckans Affärers och Aktiespararnas 48-månaders betavärden. En del aktier 

saknar betavärden, då det krävs att företag har varit noterade i mer än fyra år för att få ett 48-

månaders beta. För att det ska vara möjligt att riskjustera portföljerna och därmed kunna 

erhålla tillförlitliga beräkningar har företagen som saknar beta inte inkluderats i 

undersökningen. Detta har emellertid gjort att de nyuppkomna företagen kring IT-boomen ej 

inkluderats i portföljerna, vilket har påverkat resultatet. Att utföra egna beräkningar av 

betavärden hade kunnat vara ett alternativ men de erhållna värdena skulle vara svåra att 

jämföra med de 48-månaders-värden som anges i tidningarna.   

 

Betavärden kommer att hämtas för varje enskild aktie och sedan beräknas för den totala 

portföljen. De riskjusterade portföljerna kommer att jämföras med varandra för att se om 

någon av portföljerna har genererat en överavkastning.  

 

Portföljernas avkastning läses av utifrån slutkursen för varje år i förhållande till det ingående 

värdet. Därefter omstruktureras portföljerna då det kan tänkas att en del bolag avnoteras, blir 

uppköpta, går i konkurs eller vars marknadsvärde ändras så pass mycket att företaget inte 

längre passar in i portföljstrategin. Som tidigare nämnts kommer inte hänsyn tas till skatter 

och transaktionskostnader i form av courtage. Detta eftersom dessa faktorer inte spelar in på 

undersökningen och skulle enbart komplicera uträkningarna.  
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För att få en god jämförbarhet mellan företagen kommer alla utdelningar, nyemissioner, splits, 

fondemissioner eller andra faktorer som påverkar aktiepriset, att återföras. All information 

rörande splits, nyemissioner och fondemissioner har hämtats från Stockholmsbörsens 

hemsida.12 Justerad historisk kursdata vid nyemissioner har hämtats från SIX databas via 

affärsdata.13 Då endast historiska justerade börskurser för idag noterade aktier går att finna via 

detta verktyg, saknas justerade kurser får sammanlagt sju observationer. Dessa har vi valt att 

redogöra för då de har uppstått, men inte gjort några justeringar av börskursen, då 

observationer av andra nyemissioner inte har visat sig påverka börskursenkursen markant. Vid 

splits och fondemissioner har vi själva justerat aktiernas ingående värde samt utdelningarnas 

storlek. I de fall då företag blivit uppköpta har vi valt att hantera detta som en försäljning av 

innehavet vid tiden för uppköpet och återinvestera denna del av portföljen i statsskuldväxlar 

för motsvarande kvarvarande period. Vid konkurser har avkastningen beräknats till en 100 %-

ig förlust.  

 

Våra två portföljer kommer även att jämföras med OMXSPI som är Stockholmsbörsens All 

Share Index. Detta för att kunna utläsa eventuella mönster från vår undersökning som beror på 

börsutvecklingen för de undersökta åren.  Kursutvecklingen för OMXSPI är hämtat från 

Stockholmsbörsens hemsida. Indexet innehåller alla bolag från A och O-listan och är således 

ett bra jämförelsemått.14 

 

2.5 Sammanställning av data 

Utgångspunkten i undersökningen är en hypotesprövning.  Vid en hypotesprövning 

formuleras en nollhypotes och en mothypotes.  Prövningen är tänkt att leda till att antingen 

acceptera eller förkasta nollhypotesen15. Hypotesprövningen utgår från en hypotesställning 

där nollhypotesen och mothypotesen ställs mot varandra. I vårt fall ser hypotesställningen ut 

på följande sätt:  

 

H0: Det förekommer ingen annan avkastning för en småbolagsportfölj i jämförelse 

med en storbolagsportfölj. 

                                                 
12 http://domino.omgroup.com/www/xsse-statistik.nsf/(emissioner)/1997?OpenDocument 
13 http://www.ad.se, 2006-05-14 
14 http://www.se.omxgroup.com/slutkurser/, 2006-05-22 
15 Körner, S. & Wahlgren, L. (2000). Statistisk dataanalys. Studentlitteratur. Lund. Tredje upplagan 
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H1: Det förekommer en annan avkastning för en småbolagsportfölj i jämförelse med 

en storbolagsportfölj. 

 

 

Hypotesprövningen genomförs genom att man testar sannolikheten för att nollhypotesen är 

sann eller ej. Med andra ord uppskattas nollhypotesens signifikans. Denna testas genom att 

man sätter en gräns för när hypotesen bör förkastas.16 En så kallad enstjärnig signifikansnivå 

kommer att tillämpas, vilket betyder att ett förutbestämt sannolikhetsvärde, p-värde, på 5 % 

kommer att användas.17 För vår undersökning innebär detta att ett erhållet p-värde på över 5 

% inte kommer att kunna påvisa en småbolagseffekt. Skulle man erhålla ett p-värde under 5 

% innebär det i sin tur att ett statistiskt samband går att säkerställa.  

 

Signifikansen prövas med en testfunktion.  Detta kan till exempel göras med testfunktionen t, 

eller testfunktionen z. Det är antalet observationer i undersökningen som fäller avgörandet för 

vilket test som bör tillämpas.18 Vid ett test med färre än 30 observationer testas signifikansen 

med ett t-test. Vår undersökning kräver 20 observationer, 2 portföljer som undersöks under 10 

år, vilket innebär att ett t-test är att föredra. 

 

Testet kommer att utföras med hjälp av statistikprogrammet Minitab och kommer vara ett 

tvåsidigt t-test för oberoende variabler. Detta då de olika bolagens avkastningar ej kan tyckas 

bero av varandra.  

 

2.6 Datainsamling 

Det går att urskilja två typer av data. Den första kallas för primärdata, eller förstahandkälla. I 

kvantitativa undersökningar är förstahandsskällan insamlad data som är tänkt att ligga till 

grund för den statistiska sammanställningen. Den andra typen av data kallas för sekundärdata, 

eller andrahandskälla, och är data som återfinns i tidigare utförda undersökningar.19 

 

                                                 
16 IBID. 
17 IBID. 
18 IBID 
19 Holme, M & Solvang, B. 1997 
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För att kunna tillgodogöra oss information kring de historiska aktiekurserna, inom ramen för 

vår undersökningsperiod, kommer vi främst att använda oss av tidskrifter såsom 

Aktiespararna och Veckans Affärer för de berörda åren.  

 

Då informationen insamlats och bearbetats, kommer denna, enligt vår deduktiva ansats, att 

analyseras utifrån diverse andrahandskällor. De artiklar som kommer att användas är främst 

hämtade ur databasen ELIN som tillhandahålls av Lunds Universitet, där artiklar från diverse 

facktidskrifter publiceras. Även tidigare skrivna uppsatser inom ämnena marknadsanomalier 

och marknadseffektivitet har studerats för få en klar bild över problemområdet. Från dessa 

uppsatser har även inspiration hämtats i fråga om referenslitteratur som kan vara värdefull i 

vårt arbete.  

 

2.7 Validitet  

För att försäkra oss om att vår undersökning håller god validitet, det vill säga att 

undersökningen faktiskt undersöker det den är tänkt kommer vi att jämföra de resultat vi får 

med teorin kring området. Ifall teorin och undersökningsresultaten stämmer överens kan detta 

vara en indikation på att man håller en god intern validitet.20  

 

Det gäller också från vår sida att se till att det inte smyger in sig några systematiska eller 

slumpmässiga fel under tiden undersökningen utförs, då detta skadar studiens validitet.21 

Avsikten är att kontrollera all data noggrant innan en analys sammanställs så risken för 

eventuella fel i datahanteringen minimeras.    

 

2.8 Reliabilitet 

Undersökningens reliabilitet talar om hur tillförlitlig undersökningen är samt noggrannheten 

vid datainsamlingen.22 Då vi endast hanterar ren data, och inga subjektiva bedömningar eller 

kontextuella faktorer spelar in i vilka svar undersökningen ger, menar vi att reliabiliteten är 

hög. Vi finner ingen anledning att ifrågasätta det material som publiceras i tidningarna som 

använts för kursdatan samt betavärdena. I de fall vi gör analyser med utgångspunkt från 

                                                 
20 Jacobsen. 2002 
21 Holme & Solvang. 1997 
22 IBID. 
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artiklar och andra källor där subjektiva åsikter återspeglas är vår målsättning att förmedla 

detta till läsaren.  



C-uppsats Finansiering  Csanad Ferencz 
Grupp 10  Max Runfeldt 
 

12 

3 Teori 

3.1 Marknadseffektivitet 

 

För att kunna resonera kring marknadens effektivitet är det lämpligt att först nämna vad en 

effektiv marknad innebär. Effektivitet benämns i Arnold (2005) som att priset på ett 

värdepapper reflekterar känd information om värdepappret. I en fullständigt effektiv marknad 

skulle det alltså inte vara möjligt att göra övervinster på marknaden genom att hitta 

felprissättningar, då all information redan är inbakad i det gällande aktiepriset. Vidare gäller 

det att de eventuella anomalier som kan uppstå på marknaden gällande felprissättningar 

automatiskt elimineras då de uppdagas. Detta då den ökade efterfrågan på en underprissatt 

tillgång driver upp priset till den nivå marknaden värderar tillgången. Sambandet kallas för 

den effektiva marknadshypotesen (EMH).  

 

Det ironiska med den effektiva marknadshypotesen är att den endast kan vara sann ifall 

tillräckligt många tror att den inte är det. Ifall alla hade varit eniga om att marknaden var 

effektiv hade nämligen inte marknadskrafterna som verkar för att fixera priserna till 

marknadsnivån uppstått.  

 

Att utgå från att marknaden är fullkomligt effektiv skulle innebära att man förkastar en hel 

yrkeskårs arbete, då många av de investeringsmetodologier som används bygger just på att 

marknaden inte är effektiv. Metodologier som kan nämnas är teknisk och fundamental analys.  

 

Teknisk analys bygger på att man studerar historiska börsrörelser för att finna mönster som 

tyder på upp- eller nedgångar. Detta skulle strida mot den så kallade ”random walk”-teorin, 

presenterad av Maurice Kendall på 1950-talet, som säger att priset på en aktie går en slumpvis 

väg.23 Det skulle alltså vara omöjligt att förutse kursutvecklingen baserat på tidigare rörelser.  

 

                                                 
23 Kendall, M. 1953. The Analysis of Economic Time Series, Part 1. Prices. Journal of the Royal Statistical 
Society 96. 
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Fundamental analys bygger på att man analyserar den publika information som finns för att 

kunna estimera framtida intäkter. Med utgångspunkt i dessa kan man göra en värdering av 

företaget som sedan jämförs med det gällande marknadspriset. 

 

Även om det är så att priset reflekterar den information som är känd om tillgången finns det 

fortfarande osäkerhet kring vilken information som egentligen återspeglas. Fama (1970) 

delade in marknadens effektivitet i tre nivåer för att kunna undersöka detta fenomen. 

Beroende på vilken effektivitetskategori man tror att marknaden befinner sig i gäller olika 

investeringsstrategier. De tre kategorierna Fama delade in marknaden i är starkt effektiv, 

halvstarkt effektiv och svagt effektiv.  

 

Svag marknadseffektivitet 

Enligt detta synsätt reflekteras endast historisk information i det gällande aktiepriset. Detta 

innebär att tekniker såsom teknisk analys skulle vara lönlösa att använda sig av. Eftersom 

marknaden redan har tagit hänsyn till de händelser som skett i historien och bakat in dessa i 

aktiepriset skulle det alltså inte gå att göra övervinster genom att se till den historiska datan. 

Ifall man skulle kunna uttyda mönster på marknaden skulle ändå så pass många andra också 

finna dessa mönster och effekten skulle jämna ut sig själv.24  

 

Halvstark marknadseffektivitet 

Genom att se marknaden som halvstarkt effektiv menar man att i aktiepriset finns, förutom 

den historiska datan, även inkluderat all offentliggjord information om företaget.25 Att därför, 

genom fundamental analys, försöka finna felprissättningar skulle vara lönlöst.  

 

Mycket studier har gjorts kring de olika anomalier som skulle innebära att onormalt höga 

vinster systematiskt skulle kunna göras på en halveffektiv marknad. Resultaten har varit 

mycket blandade. Vissa anomalier har man i studier konstant kunnat förkasta medan andra har 

påvisat betydligt mer skilda resultat. En av de anomalier som traditionellt kunnat påvisas vara 

gällande är småbolagseffekten. Dock kan nämnas att flera studier på senare år talar emot även 

detta fenomen.26  

 

                                                 
24 Haugen, R. 2001. Modern Investment Theory. New Jersey. Prentice Hall 
25 IBID. 
26 Arnold, G. 2005. 
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Ett fenomen som inte skulle kunna uppstå på en halveffektiv marknad som uppenbart ändå 

finns är bubblor, då aktiepriserna rusar till nivåer som inte har grund i företagets egentliga 

fundamentala värde.27  

 

Stark marknadseffektivitet 

På en starkt effektiv marknad finns all information gällande företaget återspeglat i aktiepriset. 

Inte ens så kallade insiders skulle i så fall kunna göra övervinster genom att sälja då de kom 

över information då marknaden redan skulle ha reagerat på denna. 28 

 

3.2 Behavioral finance 
 

Som nämnts finns det olika åsikter huruvida marknaden är effektiv eller inte. Den effektiva 

marknadshypotesen bygger på att alla aktörer på marknaden handlar rationellt, och ifall detta 

inte skulle vara fallet kommer marknaden ändå hållas effektiv på grund av de 

arbitragemöjligheter som öppnas av de irrationella investerarna. 29  

 

Teorin om behavioral finance bygger på att investerare faller offer för psykologiska faktorer 

på marknaden istället för att agera rationellt. Detta kan exempelvis vara faktorer som övertro i 

den egna förmågan, konservatism eller förutfattade meningar. 30 Oavsett vilka faktorer som 

spelar in påverkar de investerares förmåga att handla rationellt. Detta irrationella agerande 

kan således ses som en förklaring till diverse marknadsanomalier.  

 

Enligt dem som förespråkar behavioral finance sker det konstant felbedömningar bland dem 

som handlar på marknaden. Dessa felbedömningar styr i sig priserna till nivåer som skiljer sig 

från tillgångens verkliga värde.31 Förespråkarna för detta synsätt menar att man därför 

kontinuerligt kan göra övervinster genom att bättre än sina konkurrenter göra värderingar och 

handla i felprissatta tillgångar.  

 

Robert A Haugen talar om att marknaden är prisstyrd istället för, som förespråkarna av EMH 

menar, händelsestyrd. Detta betyder att marknaden, istället för att reagera på ny information 

                                                 
27 IBID. 
28 Haugen, R. 2001 
29 Arnold, G. 2005 
30 IBID. 
31 IBID. 
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om ett företag, snarare reagerar på tidigare kursrörelser. Han talar vidare om en prisstyrd 

volatilitet på aktiemarknaden, vilket innebär att redan felprissatta tillgångar, genom handeln 

med dessa, ytterligare pressas till ännu grövre felprissättningar.32  

 

3.3 Risk och Avkastning 

 
Capital Asset Pricing modellen, (fortsättningsvis benämnt som CAPM) är teorin om hur 

tillgångar prissätts i förhållande till deras risk.33 CAPM:s främsta syfte är att beräkna den 

förväntade avkastningen för en aktie samt uppskatta risken som en investerare tar genom att 

placera i aktien. Modellen antar att marknaden är effektiv och prissätter aktier på ett korrekt 

sätt.34  

 

Modellen gör vissa antaganden om hur verkligheten ser ut. En del av dessa antaganden kan 

tyckas förenkla verkligheten avsevärt.35 Detta är emellertid nödvändigt för att modellen ska 

vara matematiskt tillämpbar och påvisa samband som ska kunna nyttjas i praktiken. Några av 

dessa antaganden listas nedan36: 

 

• Investerare agerar rationellt och är riskaverta 

• Det existerar inga skatter och transaktionskostnader  

• Investerare kan låna till den riskfria räntan 

• Alla tillgångar går att handla vid alla tidpunkter  

• Alla investerare har tillgång till all information gratis  

• Alla investerare är villiga att diversifiera sina tillgångar 

 

Den linjära ekvationen för CAPM ser ut på följande sätt37: 

 

Ri = Rf +  β * ( Rm – Rf) 

 

Där: 

                                                 
32 Haugen, R. 2002. The Inefficient Stock Market. Prentice Hall. New Jersey 
33 Haugen. 2001 
34 Arnold. 2005 
35 IBID. 
36 Arnold. 2005; Haugen. 2001 
37 Arnold 2005 
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Ri   = den förväntade avkastningen för en aktie 

Rf  = den riskfria räntan 

β   = betavärde som mäter risken för en tillgång på marknaden  

Rm = den förväntade avkastningen för en indexportfölj (marknadsportfölj) 

(Rm – Rf)  = riskpremien för en indexportfölj 

 

Den riskfria räntan Rf , är räntan som erhålls ifall man investerar i stadsobligationer med lång 

löptid, vanligen 10 år.38   

 

Riskpremien (Rm – Rf), är skillnaden mellan den förväntade avkastningen för en 

marknadsportfölj och den riskfria räntan39, det vill säga avkastningen utöver den riskfria 

räntan. Ur ett investerarperspektiv är riskpremien den risk som investeraren är villig att ta på 

sig utöver den riskfria räntan. 

 

En del företag är mer riskfyllda än andra. Risken för ett företags aktie kvantifieras med ett så 

kallat betavärde, β. Beta är en samvariation mellan den förväntade procentuella avkastningen 

för en tillgång, Ri samt den förväntade procentuella avkastningen för en marknadsportfölj Rm.. 

Ett företags enskilda betavärde mäter hur mycket avkastningen varierar i förhållande till 

avkastningen på marknads- (index-) portföljen. Ett företag med β  = 1 har en lika stor 

förväntad volatilitet som marknadsportföljen, medan ett företag med β  > 1 har en större 

förväntad volatilitet än marknadsportföljen. Följaktligen gäller att om 0 < β < 1 är den 

förväntade volatiliteten för en enskild aktie lägre än den förväntade avkastningen för 

marknadsportföljen.40   

 

 

Betavärdet är en förutsägelse om framtida avkastningar41 och bestäms av ett antal 

observationer om hur avkastningen för en specifik aktie i förhållande till ett marknadsindex 

har betett sig i det förflutna. Beräkningen av ett 48-månaders betavärde erhålls genom att 

                                                 
38 Andrén et al. 2003. Finansiering. Liber Ekonomi. Malmö 
39 Greve 2003.Modeller för finansiell planering och analys. Studentlitteratur. Lund 
40 Arnold 2005 
41 Arnold 2005 
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dividera förutvarande 48-månaders förändring i avkastningen för en tillgång med 

förändringen i avkastningen för marknadsportföljen.42 

 

Den enskilda aktiens betavärde har ingen påverkan på vare sig marknaden eller andra företags 

aktier. Den enda relevanta risken är marknadsrisken, då den företagsspecifika risken kan 

elimineras av en väldiversifierad portfölj.43 Genom att använda beta kan investeraren 

konstruera portföljer utifrån egna preferenser. Det kan tänkas att en riskavert investerare 

väljer att konstruera en portfölj som i första hand inkluderar aktier med låga betavärden. På 

liknande sätt är det möjligt att skapa en högriskportfölj genom att investera i aktier med höga 

betavärden.44  

 

Kritik mot CAPM 

Tidigare empiriska studier av CAPM tenderade att understödja modellen och skapa en 

acceptans kring CAPMs validitet som en effektiv prissättningsmodell. Undersökningar av 

Black et al (1972) samt Fama och MacBeth (1973) lyckades påvisa att det fanns ett samband 

mellan betavärde och avkastning. I en studie från 1977 och 1978 yttrade Richard Roll 

emellertid kritik mot dessa undersökningar. Han menade att undersökningarna var felaktigt 

utformade och det enda som CAPM hypotesen kan testa är om marknaden är effektiv.45 Enligt 

en undersökning av Fischer Black (1993) verkade CAPM fungera väl fram till dess att 

modellen uppdagades under 1960-talet. Efter upptäckten verkar CAPM ha slutat fungera som 

en effektiv prismekanism.46  Detta skulle stödja hypotesen om att marknaden är ineffektiv och 

felprissätter tillgångar. Om marknaden är ineffektiv skulle det innebära att det inte finns en 

anledning att tro att det förekommer ett linjärt samband mellan avkastning och risk.47 Fama 

och French (1992) konstaterade i en undersökning: 

 

”…In short, our tests do not support the most basic prediction….that average stock returns are 

positively related to market β.”48 

 

                                                 
42 IBID. 
43 Haugen 2001 
44 Arnold 2005 
45 Haugen 2001 
46 Arnold 2005 
47 Cunningham L, 2001. How to think like Benjamin Graham and invest like Warren Buffett. Mc Graw Hill. New 
York. 
48 Fama & French (1992) i Arnold 2005 
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En del kritiker bedömer dessutom användningen av historisk data för att bedöma framtida 

händelser som ytterst spekulativa. En del undersökningar visar på ett negativt samband mellan 

beta och avkastning, medan andra undersökningar antyder att det under extrema 

marknadsförhållanden kan påvisas ett visst samband mellan beta och avkastning och bör 

därför inte helt avfärdas.49  

 

3.4 Anomalier 

Anomalier kan ses som mönster i marknadens beteende som inte har en rationell förklaring.50 

Därför framlägger en del forskare anomalier som bevis för att den effektiva 

marknadshypotesen är felaktig. Om aktiepriser var korrekt prissatta skulle det inte finnas 

några anomalier på marknaden. Fama skriver emellertid att en påvisad anomali inte 

nödvändigtvis kastar omkull den effektiva marknadshypotesen. En anomali kan mycket väl 

bero på en unik kortvarig felprissättning.  Om så är fallet är det helt förenligt med den 

effektiva marknadshypotesen som tillåter/accepterar tillfälliga störningar i prissättningen 

såtillvida att anomalierna i det långa loppet upphör att existera.51 

 

Då ny information om ett företag når marknaden, kommer aktiemarknaden att reagera och 

priset på företagets aktier kommer att påverkas. Reaktionen på nyheterna på en effektiv 

marknad är omedelbar och korrekt prissatt. I själva verket kan det dock mycket väl vara så att 

det blir en över- eller underreaktion på den nya informationen. Detta fenomen menar 

exempelvis Haugen52 tyder på att marknaden är ineffektiv då han kunnat påvisa flertalet 

långvariga över- och underreaktioner i aktiepriset vid företagshändelser. Fama53 hävdar dock 

att detta inte är ett bevis för en ineffektiv marknad. Istället menar han att anomalier som över- 

och underreaktioner är förenliga med den effektiva marknaden så länge de i det långa loppet 

tar ut varandra.  

 

                                                 
49 Arnold 2005 
50 Damodaran, A. 2002. Investment Valuation: Tools and Techniques for determining the value of any asset. 
Second edition. John Wiley & Sons från http://www.damodaran.com 
51 Fama, E. 1998. Market efficiency, long term returns and behavioural finance. Journal of financial economics 
49. 283-306. 
52 Haugen, R 2002 
53 Fama, E. 1998. 
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Det är osäkert huruvida investerare kan förlita sig på anomalier för att nå framtida 

överavkastningar. En del anomalier har nämligen en benägenhet att försvinna efter att de 

upptäckts. 

  

”Whenever a professor touts an anomaly, I have learned that an anti-anomaly is probably 

lurking in the wings”.54  

 

Möjligen kan anomalier vara en produkt av statistiska felaktigheter, då främst i modeller som 

används för att fastställa risk och avkastning.55 Oavsett om anomalier är ett existerande 

fenomen eller enbart beror på brister, tycks anomalier väckt en del uppmärksamhet bland 

forskare. I över 25 år har forskare försökt hitta möjliga anormala överavkastningar hos vissa 

specifika typer av aktier. Det typiska är avvikande beteende kopplade till specifika händelser 

under året eller olika typer av säsongsvariationer.  

 

Flera omfattande undersökningar har gjorts om anomalier på den svenska börsen. Frennberg 

och Hansson utförde 1994 en omfattande studie om olika typer av säsongsvariationer mellan 

åren 1919 och 1994. 56 I undersökningen konstaterades att januari månad och juli månad ger 

en högre avkastning än årets övriga månader. Kerstin Claesson lyckades, i sin undersökning 

1987, påvisa en veckodagseffekt samt en årsskifteseffekt där även en småbolagseffekt i 

januari månad kunde noteras. I övrigt observerades dessutom en ex-dagseffekt, det vill säga 

att aktier har en högre avkastning än normalt under de fem dagar som föregår utdelning samt 

under utdelningsdagen och under dagen efter denna. Slutsatserna för undersökningen var att 

den svenska marknaden under undersökningsperioden inte var helt effektiv, men att 

slutsatserna fick betraktas som ytterst preliminära. 57 

 
 

3.5 Tidigare undersökningar av småbolagseffekten 

Småbolagseffekten är uppfattningen om att företag med ett förhållandevis lågt marknadsvärde 

genererar en genomsnittlig och över tiden högre avkastning än företag med ett högt 

marknadsvärde, givet att hänsyn tas till att investeringar i småbolag ofta kräver en större 

                                                 
54 Niederhoff 1997 i Hudson, R et al. 2002. Why investors should be cautious of the academic approach to 
testing for stock market anomalies. Applied Financial Economics. Vol 12, no. 9. 681-686.  
55 Damodaran, E. 2002.  
56 Frennberg & Hansson 1995 ”Säsongsmönster på den svenska aktiemarknaden”. Servisens Skriftserie, 1995:1. 
57 Claesson, K. 1987. 
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risktagning.58 Småbolag har en större benägenhet att gå i konkurs eller bli uppköpta av 

storbolag.  Dessutom är handel med småbolagsaktier mer riskfyllt på grund av sämre 

informationstillgång.  En tänkbar förklaring till småbolagseffekten är då att investeraren bör 

få en kompensation för den högre risken i form av en högre avkastning. En del 

undersökningar har emellertid beaktat risken som en faktor och har trots detta funnit en 

småbolagseffekt.59    

 

Vad som räknas som ett småbolag eller ett storbolag bestäms av företagets marknadsvärde, 

det vill säga antalet utestående aktier gånger aktiepriset. I en undersökning av Donald Keim, 

utförd på 1980-talet, rangordnades småbolag på de amerikanska marknaderna utifrån 

marknadsvärdet för att ta reda på huruvida överavkastningen för småbolag verkligen beror på 

storleken och inte är orsakat av andra fenomen. Småbolagseffekten verkade inte gällande för 

företag med ett marknadsvärde över 200 miljoner dollar och endast en marginell 

överavkastning påvisades för företag med ett marknadsvärde mellan 50-200 miljoner. Företag 

med ett marknadsvärde under 10-50 miljoner dollar genererade däremot en signifikant 

överavkastning.60  

 

Småbolagseffekten uppdagades år 1981 efter en artikel i Journal of Financial Economics av 

Banz. Artikeln följdes av ett flertal undersökningar av bland andra Reinganum som 

konstaterade att mindre bolag hade en historiskt sett högre avkastning per aktie än stora bolag 

på de amerikanska marknaderna.61 En potentiell förklaring till småbolagseffekten gavs av 

Roll som antydde att småbolagsaktier tenderar att handlas mer sällan än storbolagsaktier 

vilket tänkbart skulle kunna innebära att handel med småbolagsaktier kräver en högre 

kompensation.62  

 

När man undersöker småbolagseffekten används oftast betavärden för att mäta hur riskfylld 

en tillgång är. Roll menar att betavärden för att uppskatta risken kan vara svåra att uppskatta, 

inte minst för småbolag vars aktie sällan handlas.63 Reinganum menar emellertid att även om 

                                                 
58 Damodaran, E. 2002. 
59 Elfakhani S & Zaher T. 1998. Differential information hypothesis, firm neglect and the small firm effect. 
Journal of Financial and Strategic Decisions. Vol 11. No 2. 30-40. 
60 Haugen R & Lakonishok J 1988. The Incredible January Effect. Dow Jones Irwin. USA 
61 Reinganum, M. 1982. A direct test of Roll’s conjecture on the firm size effect. Journal of Finance. Vol. 37. No. 
1. 27-35. 
62 Roll, R. 1981. A possible explanation of the small firm effect. Journal of Finance. Vol. 36. No. 4. 879-888; 
63 IBID. 
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uppskattningen av betavärden kan vara svåra att utföra så är överavkastningen för småbolag 

så pass omfattande att småbolagseffekten inte kan avskrivas enbart på grund av teknikaliteter i 

uppskattningen av betavärden.64 Dimson (1988) skriver att CAPM inte nödvändigtvis är rätt 

verktyg för att mäta avkastningen eftersom det är svårt att få en korrekt uppskattning av ett 

företags betavärde.65 Det skulle då innebära att småbolagseffekten skulle vara ett resultat av 

felaktigheter i beräkningar av betavärdet.  

 

Det har gjorts ytterligare försök att förklara varför en småbolagseffekt kan tänkas uppstå.  En 

del forskare har försökt förklara fenomenet genom att peka på diverse statistiska fel i 

beräkningarna, men som Schwert (1983) påpekar har ingen till fullo lyckats avfärda 

småbolagseffekten enbart på matematiska teknikaliteter. Inte heller har andra tidigare nämnda 

faktorer fullt ut lyckats förklara varför en småbolagseffekt tycks ha existerat.66  

 

Banz och Reinganums iakttagelse av småbolagseffekten ledde till ett omfattande 

forskarintresse där åtskilliga förklaringar presenterades kring fenomenet. Elfakhani anförde 

att småbolagseffekten eventuellt kunde bero på avsaknaden av bred och tydlig publik 

information och professionell analys att tillgå för investerare som har för avsikt att placera i 

småbolag. Elfakhani benämner detta som ”the neglected-firm effekt”, vilket möjligen skulle 

medföra att investeringar i små ”försummade” företag kräver en ytterligare kompensation för 

den ökade risken att investera i företag där informationstillgången är begränsad.67 Även 

Damodaran framhåller att handel med småbolag bör belönas i form av en högre avkastning i 

och med den lägre informationstillgängligheten.68 Detta antagande innebär att det finns ett 

samband mellan informationstillgänglighet och företags storlek vilket påverkar möjligheterna 

till att göra korrekta bedömningar om ett företags framtida avkastning. 

 

Enligt en undersökning utförd av Donald Keim har småbolag mellan åren 1963 och 1979 

genererat en konstant överavkastning gentemot storbolag. Överavkastningen uppkommer i 

första hand i januari månad, mer specifikt under årets första fem dagar, vilket innebär en 

påvisad januarieffekt utöver en småbolagseffekt. Bülent och Mustafa Gultekin gjorde en 

internationell undersökning om småbolagseffekten och januarieffekten mellan åren 1959 och 
                                                 
64 Reinganum, M. 1982. 
65 Dimson 1988 ”Stock market anomalies” Cambridge University Press, Cambridge 
66 Samer, A et al. 2005.; Elfakhani & Wei. 2003. The survivorship bias, share price effect and small firm effect 
in the Canadian markets. Review of Financial Economics. Vol. 12. No. 4. 397-411. 
67 Elfakhani & Zaher 1998 
68 Damodaran, A. 2002. 
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1979. De lyckades konstatera en januarieffekt och småbolagseffekt i alla 16 undersökta 

länder.69   

 

En möjlig förklaring till småbolagseffekten är det faktum att handel med aktier i små företag 

ofta innebär högre transaktionskostnader i förhållande till aktiehandel i stora företag.70 Enligt 

Damodaran är det emellertid inte särskilt troligt att högre transaktionskostnader skulle vara 

den enda rimliga förklaringen till småbolagseffektens existens.71   

 

Som tidigare noterats var det främst under 1980-talet som debatten kring småbolagseffektens 

existens var gällande. Det svalnade intresset tycktes främst bero på föreställningen om att en 

anomali försvinner efter det att den upptäcks. I den akademiska forskningen finns det 

emellertid motstridiga uppgifter om småbolagseffektens existens efter år 1981. Schwert 

(2003) visade i likhet med Fama och French (1992) en undersökning att det verkar som om 

småbolagseffekten försvann efter 1981.72 En undersökning av Samer, Varela och Hassan 

(2005) visade att det efter 1981 tycktes ha uppstått en storbolagseffekt på amerikanska 

börser.73 Detta fenomen konstaterades även av Dimson och Marsh (1999) samt av Horowitz, 

Loughran och Savin (1996) som inte heller fann en småbolagseffekt mellan åren 1980-1994 

på New York-, AMEX- och Nasdaqbörsen, men däremot påträffades en omvänd effekt.74 

Horowitz et al gjorde dessutom en mer omfattande undersökning år 2000, som omspände åren 

1963-97. I denna undersökning fann de inte att bolagens storlek kunde ses som en determinant 

till aktiens avkastning.75  

 
Det finns emellertid forskare som hävdar att småbolagseffekten är en bestående företeelse. 

Elfakhani utförde 1998 en undersökning av småbolagseffekten på NYSE och AMEX mellan 

1986 och 1990. Han fann en statistiskt signifikant småbolagseffekt under de flesta av de 

undersökta årens månader.76 Efter några år då storbolagen överpresterade småbolagen verkar 

                                                 
69 Haugen & Lakonishok 1988 
70 Elfakhani & Zaher 1998 
71 Damodaran, A. 2002. 
72 Schwert 2003. Anomalies and market efficiency. Handbook of the Economics of Finance. Kap 15. Elsevier 
Science B.V från Dr. Schwerts hemsida: http://schwert.ssb.rochester.edu/hbfech15.pdf 
73 Samer et al. 2005 
74Horowitz, Loughran & Savin 1996. A Spline Analysis of the Small Firm Effect. Does size really matter?  
Working paper. University of Iowa. Från ideas.repec.org/p/wpa/wuwpem/9608001.html 2006-05-18; 
 Dimson, E & Marsh, P. 1999. Murphy’s Law and Market Anomalies. Journal of Portfolio Management. Vol 25. 
No 2.   
75 Horowitz, Loughran & Savin. 2000. The disappearing size effect. Research in Economics. Vol. 54. No. 1. 83-
100 
76 Elfakhani & Zaher 1998 
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det enligt Marquering et al återigen som om att småbolagseffekten kan vara på väg tillbaka. 

Mellan åren 1999 och 2003 var den genomsnittliga överavkastningen 0,18 %. Marquering et 

al resonerade kring huruvida detta skulle tänkas bero på att småbolagseffekten hade avfärdats 

som ett existerande fenomen, vilket då skulle ha gett upphov till att effekten återigen har 

börjat göra sig gällande.77  

 

Reinganum visade år 1992 att det kan finnas ett samband mellan småbolags- och 

storbolagseffekten.  Reinganums undersökning sträckte sig tillbaka till 1930-talet och antydde 

att småbolagseffekten är ett cykliskt fenomen som upphör med jämna mellanrum och byts ut 

till en period där det omvända inträffar. Reinganum förklarade detta fenomen med att 

marknaden tenderar att överreagera och att de senaste årens marknadstrend fungerar som 

underlag för framtida förväntningar. I detta fall skulle det innebära att så fort investerare inser 

att det finns en överavkastning bland småföretag regleras marknaden så att det motsatta 

inträffar.78 Ifall detta är ett riktigt påstående skulle det vara helt förenligt med den effektiva 

marknadshypotesen. Fama skriver att det är lika vanligt att anomalier fortsätter att existera 

efter upptäckten som att de upphör att existera eller där till och med det motsatta inträffar. 

Detta skulle då innebära att anomalier är slumpartade företeelser och inte ett bevis på att 

marknaden är ineffektiv på att prissätta aktier.79 

 

Moon och David (2002) fann i en undersökning ett samband mellan småbolagseffekten och 

börsuppgångar. Undersökningen visade inte på någon storbolagseffekt vid börsnedgång men 

inte heller någon småbolagseffekt. De abnormalt höga avkastningarna för småbolag vid 

börsuppgångar förklarar Moon och David med att småbolagen ofta är högt skuldsatta med 

förhållandevis låg produktivitet. Vidare är många mindre bolag i en tillväxtfas och är därför 

beroende av att marknaden är på uppgång för att de ska kunna växa ordentligt. Småbolagen 

konstateras också varandes mer känsliga vid nedgångar på marknaden på grund av samma 

faktorer. Med höga skuldsättningsgrader är risken stor för bolagen att gå i konkurs då 

marknaden inte går deras väg.80  

 

                                                 
77 Marquering et al. 2006 
78 Reinganum 1992. Revival of the small-firm effect. Journal of Portfolio Management. Vol 18. No 3. 55-63 
79 Fama 1998 
80 Moon, K & Burnie, D. The firm size effect and the economic cycle. 2002.The journal of financial research. Vol 
XXV, No 1. Pages. 111 – 124.  
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I nedanstående tabell finner vi en sammanställning av de undersökningar som tagits upp kring 

småbolagseffekten och vad dessa funnit för resultat. 

 

Författare: land: tidsperiod: påvisad småbolagseffekt: 

        

Banz (1981) USA 1926-1980 Ja 
        

Reinganum (1981) USA   Ja 
        

Keim (1983) USA 1963-1979 Ja 
        

Bülent, Gültekin (1983) internationell 1959-79 Ja 
        

Berglund (1986) Helsingfors 1970-1983 Ja, fast ej statistiskt säkerställt 

        

Claesson (1988) Stockholm 1978-85 
Möjligen, i samband med en 
årsskifteseffekt 

        

Reinganum (1992) USA 1927-1989 Ja, ett cykliskt fenomen 
        

Horowitz et al. (1996) USA 1980-1994 Nej, Omvänd effekt 
        
Elfakhani & Zaher 
(1998) USA 1986-1990 Ja 
        

Dimson & Marsh (1999) England 1955-1998 Nej, försvann efter 1979 
        

Horowitz et al.(2000) USA 1963-1997 Nej 
        

Moon & David (2002) USA 1976-1995 Ja, i samband med börsuppgångar 

        

Schwertz (2003) USA 1982-2002 Nej, försvann efter 1981 
        
Samer et al. (2005) USA 1981- Nej, Omvänd effekt 
        

Marquering et al. (2006) Internationell 1960-2002 Ja, nyuppkommen 
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4 Empiri 
 
I detta avsnitt kommer det att redogöras för portföljernas avkastning för varje år. Vidare 

kommer vi åskådliggöra det samlade resultatet för portföljerna under den undersökta 

perioden. För en fullständig överblick av portföljerna för alla undersökta år, se bilaga 1. 

 

4.1 Resultat för de undersökta åren 

 

1996 

Småbolagsportföljen överpresterade storbolagsportföljen kraftigt under detta år enligt 

nedanstående tabell: 

 

Portfölj Avkastning Betavärde 
Justerad 
avkastning 

        
Storbolag 36,43% 1,18 30,82% 
Småbolag 95,19% 0,73 130,28% 
OMXSPI   37,62% 
 
Detta år kan vi utläsa att småbolagsportföljen även kraftigt överpresterat index.  

 

I småbolagsportföljen för detta år fanns företaget Hebi Health med, dessa blev dock utslängda 

från börsen i oktober varvid vi har räknat med att aktieinnehavet i detta företag då såldes av 

och återinvesterades i tremånaders statsskuldsväxlar. Vidare gjorde ett annat småbolag, 

nämligen Måldata, en nyemission under året. Hur denna emission påverkat aktiekursen är 

oklart då information kring detta varit svår att finna. 

 

1997 

Under detta år kunde vi se en överavkastning för storbolagsportföljen, som tabellen visar: 

 

Portfölj Avkastning Betavärde 
Justerad 
avkastning 

        
Storbolag 36,07% 0,95 38,10% 
Småbolag 27,90% 1,03 27,14% 
OMXSPI   27,03% 
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Storbolagen har under 1997 överpresterat index markant medan småbolagen har följt 

detsamma relativt väl. 

 

I småbolagsportföljen blev företaget Atlantica uppköpta av Invik i maj. Därför har vi räknat 

med aktiens avkastning fram till dess och därefter återinvesterat innehavet i statsskuldsväxlar 

för återstående period. Småbolaget Taurus Petr genomförde en nyemission detta år, men då 

företaget inte finns idag i dåvarande form har inte information kring hur nyemissionen 

påverkat börskursen gått att finna.  

 

1998 

De båda portföljerna underpresterade index för gällande år. 
 

Portfölj Avkastning Betavärde 
Justerad 
avkastning 

        
Storbolag 5,78% 1 5,77% 
Småbolag 4,54% 0,74 6,13% 
OMXSPI   10,86% 
 
I småbolagsportföljen gick de flesta aktierna ned men portföljen höjdes upp av Doros kraftigt 

ökade aktiekurs; en uppgång på 181 %. Hade Doro inte funnits med i beräkningarna hade 

småbolagsportföljen totalt sett backat.  

 

För Graphium och Doro, som båda genomförde nyemissioner, har inte justerade aktiekurser 

gått att finna och därför har årets dåvarande slutkurs använts för att beräkna avkastningen. 

Doros avkastning för året har kontrollerats i Aktiespararna. 

 

1999 

Årets börskurser redovisas i tabellen: 

 

Portfölj Avkastning Betavärde 
Justerad 
avkastning 

        
Storbolag 63,83% 0,89 71,45% 
Småbolag 14,06% 0,67 21,04% 
OMXSPI     66,47% 
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Den kraftiga indexuppgången kan till stor del förklaras av IT-boomen. Bland de småbolag 

som ingår i vår portfölj, har de nyintroducerade IT-bolagen ej tagits med då de saknat 48-

månaders betavärden. Detta har gjort att resultatet för småbolagsportföljen kan tänkas vara 

inte helt representativt för den generella kursutvecklingen för småbolag under året. 

 

Storbolagsportföljens goda avkastning beror till stor del på Ericssons och Nokias goda 

utveckling under året, då de båda steg med omkring 200 %.  

 

2000 

 

Portfölj Avkastning Betavärde 
Justerad 
avkastning 

        
Storbolag -7,49% 0,89 -8,45% 
Småbolag -12,35% 0,54 -23,00% 
OMXSPI     -12,26% 
 
 
I småbolagsportföljen gjorde Lindab ett uppköp av Folkebolagen från och med oktober. Vi 

har beräknat att innehavet då såldes av och återinvesterades i tremånaders statsskuldväxlar. 

Inget justerat börskursvärde har funnits för Seneas genomförda nyemission . Därför har året 

och årets in- respektive utkurs använts i avkastningsberäkningen.  

 
 
2001 
 

Portfölj Avkastning Betavärde 
Justerad 
avkastning 

        
Storbolag -6,28% 0,72 -8,77% 
Småbolag -26,09% 1,06 -24,63% 
OMXSPI     -16,59% 
 

I likhet med föregående år har småbolagsportföljen underpresterat index medan storbolagen 

har gjort mindre förluster. Detta beror till stor del på att ett flertal företag i småbolags-

portföljen har försvunnit från börslistorna. Då vi inte funnit någon information kring uppköp 

eller andra omstruktureringar för dessa företag under året, utgår vi från att företagen har gått i 

konkurs. Därför har avkastningen för dessa bolag beräknats till en 100 %-ig förlust.  
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2002 
 

Portfölj Avkastning Betavärde 
Justerad 
avkastning 

        
Storbolag -26,54% 0,72 -37,03% 
Småbolag -28,90% 0,69 -42,09% 
OMXSPI     -37,43% 
 

Stockholmsbörsens kraftiga ras för året återspeglas såväl i småbolagsportföljen som i 

storbolagsportföljen. Storbolagen har i likhet med åren 2000 och 2001 genererat större 

avkastning än småbolagen.  

 

Under året har Kippling köpts upp av Dimension i februari. Avkastningen efter uppköpet har i 

likhet med tidigare år beräknats som räntan på statsskuldväxlar.  

 

2003 

 

Portfölj Avkastning Betavärde 
Justerad 
avkastning 

        
Storbolag 19,27% 0,74 26,05% 
Småbolag 36,42% 0,81 44,77% 
OMXSPI     29,82% 

 
 
Under året vände Stockholmsbörsens index kraftigt uppåt vilket återspeglas inte minst i 

småbolagsportföljen. Den kraftiga uppgången för småbolagsportföljen kan till stor del 

förklaras med Nocoms 300 %-iga börsrusning.  

 

Svenska Orientlinien samt Mogul.com blev uppköpta under året, varvid avkastningen för det 

resterande året beräknats som den erhållna räntan från statsskuldväxlar.  RKS gjorde under 

året en nyemission. Då information om nyemissionens påverkan på kursen inte går att finna 

har vi inte räknat med en kursförändring som ett resultat av nyemissionen.  
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2004 
 
Resultaten för portföljerna redovisas i nedanstående tabell:  

 

Portfölj Avkastning Betavärde 
Justerad 
avkastning 

        
Storbolag 20,93% 0,78 26,85% 
Småbolag 46,22% 0,83 55,47% 
OMXSPI     17,63% 
 
 

Småbolagens höga avkastning kan delvis förklaras med Academedias och Tricoranas kraftiga 

börsuppgång.  

 

Nyemissioners påverkan på kursutveckling för Tivox och Enlight Interactive gick inte att 

finna med hjälp av de verktyg vi använt, ett fenomen som hanterats i likhet med tidigare år.  

 

2005 
 

Portfölj Avkastning Betavärde 
Justerad 
avkastning 

        
Storbolag 40,22% 0,77 56,37% 
Småbolag 64,84% 0,94 68,98% 
OMXSPI     32,61% 

 

Även under detta år förklaras den stora uppgången i småbolagsportföljen av ett fåtal bolags 

mycket stora börsuppgångar. I likhet med år 2003 och 2004 tycks småbolagsportföljen ha haft 

en bättre utveckling än storbolagsportföljen. 

 

4.2 Sammanställt resultat 

Tabellen nedan visar en sammanställning av de beta-justerade avkastningarna för de båda 

portföljerna för varje år. Utifrån dessa data kommer vi statistiskt att undersöka huruvida det 

går att påvisa en småbolagseffekt eller inte. Vidare åskådliggörs portföljernas avkastningar i 

förhållande till hur index gått för motsvarande år.  
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Avkastning 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
                      
Storbolag 30,8% 38,1% 5,8% 71,5% -8,5% -8,8% -37,0% 26,1% 26,8% 56,4% 
                      
Småbolag 130,3% 27,1% 6,1% 21,0% -23,1% -24,6% -42,1% 44,8% 55,5% 69,0% 

                      

OMXSPI 37,6% 27,0% 10,9% 66,5% -12,3% -16,6% -37,4% 29,8% 17,6% 32,6% 
 

4.3 Statistiskt test 

Det statistiska test som använts är ett så kallat t-test. Ett t-test ger oss information kring 

huruvida vår nollhypotes kan accepteras eller förkastas. I testet jämförs det funna t-värdet 

med ett kritiskt värde. Det kritiska värdet baseras på de signifikanskrav man satt upp för 

undersökningen samt på antalet observationer som undersökningen omfattar. Dessa värden 

kan utläsas i tabeller. Ifall det funna t-värdet ligger innanför de kritiska gränserna vid en 

tvåsidig mothypotes måste nollhypotesen accepteras.  

 

Genom att genomföra ett t-test med hjälp av statistikprogrammet Minitab, får vi också ut ett 

värde på variabeln p. Detta värde talar om för oss hur stor risken är för att felaktigt förkasta en 

nollhypotes. Ifall en nollhypotes ska kunna förkastas med 95% säkerhet ska således värdet för 

p ligga under 0,05. Skulle det dock vara så att värdet ligger över 0,05 kan vi inte statistiskt 

säkerställa något stöd för mothypotesen.81 

 

Hypoteserna har ställts upp utifrån ett jämförande mellan portföljernas avkastning. 

Nollhypotesen säger att det inte finns någon skillnad mellan de båda portföljernas avkastning 

medan mothypotesen påvisar det motsatta. Hypoteserna kan därför ställas upp enligt nedan 

där µ talar om testets väntevärde. Ett väntevärde på 0 innebär att det inte finns någon påvisad 

differens mellan avkastningarna.  

 

H0: µ = 0 

H1: µ ≠ 0 

 

Vårt testresultat, hämtat från Minitab, ser ut som följer nedan: 

                                                 
81 Körner & Wahlgren. 2000 
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Two-Sample T-Test and CI: Små bolag; Stora bolag      

            
Two-sample T for Små bolag vs Stora bolag      
            
                                SE       
              N  Mean  StDev  Mean       
Små bolag    10  27,5   51,7    16       
Stora bolag  10  19,0   32,2    10       
            
            
Difference = mu (Små bolag) - mu (Stora bolag)     
Estimate for difference:  8,47800       
95% CI for difference:  (-32,58052; 49,53652)     
T-Test of difference = 0 (vs not =): T-Value = 0,44  P-Value = 0,666  DF = 15 

 

 

Vi finner att t-värdet för vår undersökning är 0,44. Detta värde ligger innanför de gränser på -

2,13 till +2,13 som vi finner i tabellen för t-värden med ett tvåsidigt 95 %-igt konfidens-

intervall.  Detta ger vidare ett p-värde på 0,666 vilket markant överstiger gränsvärdet på 0,05. 

Utifrån detta resultat kan vi således ej förkasta nollhypotesen.  

 

4.4 Portföljer i förhållande till index 

Enligt diagrammet nedan kan vi uttyda att för flera av de år index gjort positivt resultat har 

småbolagsportföljen överpresterat storbolagsportföljen. Undantaget är år 1999 och 1997. För 

1999 kan resultatet förklaras av vår portföljsammansättning för året (se år 1999 tidigare i 

kapitel). Samtidigt kan vi konstatera att småbolagsportföljen har underpresterat 

storbolagsportföljen under de år då index backat. Alla portföljavkastningar är justerade för 

beta, och detta fenomen kan därmed ej förklaras av portföljernas riskprofil.  
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Diagram 1. 
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5 Diskussion och analys 

Undersökningen fann ingen signifikant överavkastning, eller underavkastning för den delen, 

för vår småbolagsportfölj. Det statistiska testet visade att de båda portföljerna över åren inte 

signifikant skilde sig åt, i avseende till avkastningar. Detta resultat stöds av undersökningarna 

gjorda av Dimson & Marsh (1999) och Schwert (2003). Den sistnämnda undersökningen 

konstaterade att småbolagseffekten tycks ha försvunnit sedan dess upptäckt i början av 1980-

talet. Enligt Schwert (2003) skulle marknadens effektivitetskrafter ha verkat för att jämna ut 

anomalin. Enligt resonemanget om effektiva marknader skulle då småbolagseffekten inte 

finnas kvar alls.  

 

Ett antal undersökningar har funnit en storbolagseffekt istället för en småbolagseffekt, 

däribland Samer et al (2005) och Horowitz et al (1996). Detta är inget fenomen vi kunnat 

statistiskt säkerställa. Enligt diagram 1 i föregående kapitel fann vi emellertid en relation 

mellan börsrörelser och avkastningarna baserat på företagsstorlek efter år 2000. I likhet med 

Moon och Davids (2002) undersökning har småbolagsportföljen överpresterat 

storbolagsportföljen under år med börsuppgång. Mellan åren 2003 och 2005 har 

småbolagsportföljen, i vår undersökning, haft en större avkastning än storbolagsportföljen. 

Under tider med börsnedgång kunde Moon och David inte hitta ett samband mellan 

företagsstorlek och avkastning. Våra resultat skiljer sig här, då vi tycker oss kunnat urskilja ett 

mönster där småbolagsportföljen har underpresterat storbolagsportföljen under år med 

börsnedgång. En antydan till en storbolagseffekt vid tider med börsnedgång har kunnat 

urskiljas.  

 

Ovanstående resonemang är inte statistiskt fastställt och observationerna är för få för att 

kunna konstatera huruvida så är fallet. Ändå finner vi dessa nämnvärda då de är oundvikliga 

att notera om man studerar diagrammet i föregående kapitel. Detta kan till viss del förklaras 

med att en del av småbolagen gått i konkurs under tider med dålig börsutveckling. Moon och 

Davids förklaring till fenomenet bygger på att småföretag skuldsätter sig i högre grad än stora 

företag vilket innebär en högre konkursrisk i tider av börsnedgång. En annan förklaring som 

Moon & David ger är att småbolagen är mer beroende av högkonjunkturer än storbolagen. 

Detta då många mindre bolag är i en utvecklingsfas och är därmed mer beroende av 

konjunkturuppgångar för att växa.  
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För åren innan 2000 är det svårare att se några samband. Mellan åren 1996-1999 rådde det en 

stark uppgång på Stockholmsbörsen, men en överavkastning för småbolagen kunde enbart 

konstateras för åren 1996 samt 1998. Som vi har beskrivit kan underprestationen för 1999 

bero att vi inte har kunnat inkludera IT företag som saknat 48-månaders betavärden i 

portföljen. Detta kan ha inneburit att vi har varit tvungna att utelämna en del nytillkomna IT-

företag med stark börsutveckling. Vi kan dock enbart spekulera kring huruvida resultatet hade 

sett annorlunda ut ifall dessa företag inkluderats i portföljen.  

 

Reinganum (1992) fann att en femårig småbolagseffekt tenderar att följas av en femårig 

storbolagseffekt. Liknande tendenser kan till viss del urskiljas i våra resultat beträffande åren 

1999 och framåt. Mellan åren 1999-2002 har storbolagen genererat en överavkastning 

gentemot småbolagen. Enligt resultaten för 2003 och framåt har småbolagsportföljen presterat 

bättre än såväl index som storbolagsportföljen. Detta tycks även överensstämma med 

Marquerings (2006) observationer om en begynnande småbolagseffekt efter millennieskiftet. 

Detta skulle då förklara våra resultat med ett annat fenomen än börssvängningar. Enligt 

Reinganum är det investerarbeteende som är anledningen till varför en tid med 

småbolagseffekt byts ut till en tid där det motsatta råder. Reinganum skriver att så fort 

investerare inser att det finns en överavkastning att ta del av regleras marknaden så det 

motsatta inträffar. Huruvida investerare på den svenska börsen använder sig av anomalier i 

investeringsstrategier är oklart. Dessutom är det i vår vetskap ej utrett till vilken grad 

investerare är bekanta med småbolagseffekten som en anomali. Det ska emellertid tilläggas att 

Marquerings och Reinganum undersökning samt andra undersökningar som diskuteras är 

utförda på andra börser och deras slutsatser behöver inte nödvändigtvis överensstämma med 

situationen på Stockholmsbörsen. 

 

Något som i viss utsträckning kan tänkas påverka hur kursrörelser ändras, beroende på hur 

den övriga marknaden rör sig, är bolagens ägarstruktur. Ett mindre bolag, med färre 

institutionella investerare, kan tänkas vara mer utsatt för den allmänna opinionen kring aktier. 

Detta då den enskilda investeraren kan tänkas vara mer mottaglig för medias och 

omgivningens åsikter kring hur det kommer att gå i framtiden. Med andra ord kan man tro att 

mindre aktörer på marknaden lättare påverkas av de faktorer som kallas för behavioral 

finance. Ett sådant resonemang skulle till viss grad förklara varför småbolagsportföljen 

reagerar kraftigare och över- respektive underpresterar storbolagsportföljen, under de flesta 

åren i vår undersökning. 
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Då vi ej funnit en statistiskt signifikant småbolagseffekt kan vi endast spekulera i vad de 

mönster som trots allt går att finna i undersökningarna kan tänkas bero på. Fama (1998) 

förklarade anomalier med att sannolikheten att en anomali fortsätter att existera efter 

upptäckten är ungefär lika vanligt som att den upphör. Detta skulle innebära att våra samt 

andra forskares resultat om småbolagseffektens existens eller icke-existens enbart är 

slumpartade företeelser där det ej går att finna några egentliga orsaker utöver tillfälliga fel i 

prissättningen.  

 

Det kan även spekuleras kring att småbolagseffekten upphörde på grund av att dagens 

marknader blivit mer effektiva. Elfakhani (1998) samt Dimson (1988) nämner 

transaktionskostnader och informationstillgänglighet som förklaring till en eventuell 

småbolagseffekt. En förklaring till dess reträtt kan tänkas vara att information, om såväl stora 

som små bolag, är mer lättillgänglig idag än på 1970- och 80-talet. Dessutom är 

transaktionskostnader i form av courtage numera lika stora vid handel av såväl små som stora 

bolags aktier på Stockholmsbörsen.  Med risk att vara allt för spekulativ kan det dock antas att 

marknaden blivit mer effektiv på att prissätta aktier i och med dessa företeelser och därmed 

lyckats eliminera några tidigare kända anomalier. 

 

En faktor som ofta tas upp i undersökningar gällande småbolagseffekten är det faktum att 

betavärdet inte nödvändigtvis är rätt metod att använda för att riskjustera portföljer (se 

Dimson (1988) med flera). Diskussioner kring CAPM som effektiv prissättningsmekanism 

sträcker sig utanför ramen för denna uppsats och kommer således inte att vägas in som en 

faktor i våra slutsatser. Det enda vi kan konstatera är att den icke-påvisade småbolagseffekten 

möjligen kan vara ett resultat av att bolagens riskjustering inte stämmer överens med 

verkligheten.  
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6 Slutsats 

Syftet med uppsatsen har varit att undersöka en eventuell småbolagseffekt på 

stockholmsbörsen. Under de undersökta åren, 1996 – 2005, har ingen statistiskt säkerställd 

småbolagseffekt kunnat påvisas. Dock har ett antal mönster kunnat urskiljas efter år 2000.  

 

De mönster som kunnat urskiljas, som även styrks av tidigare studier på området, är 

exempelvis en hur småbolagseffekten förhåller sig till börsens rörelser. Vi fann att i tider av 

börsuppgång var småbolagsportföljens riskjusterade avkastningar större än motsvarande 

avkastningar för storbolagsportföljen, och vice versa i tider av börsnedgång. 

 

Vidare kunde detta resonemang styrkas av de tidigare studier som funnit en cyklikalitet 

gällande småbolagseffekten. Att perioder av småbolagseffekt följs av en period av 

storbolagseffekt är något som vår undersökning kunnat antyda. Detta kan, enligt tidigare 

studier, förklaras av ett investerarbeteende som där anomalier utnyttjas för att skapa 

överavkastningar. Då anomalierna jämnas ut kommer detta leda till en period där anomalin 

inte längre existerar och då heller inte uppmärksammas.  

 

Vidare kan vi konstatera att vår undersökningsperiod har varit för begränsad för att kunna 

statistiskt säkerställa huruvida en cyklikalitet eller ett samband mellan börsrörelser och 

småbolagseffekten finns att påvisa på stockholmsbörsen. För detta hade det krävts att 

undersökningen innefattat minst två börsuppgångar samt två börsnedgångar.  
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7 Förslag till vidare forskning  

Då vår undersökning kunnat finna ett antal samband, men inte kunnat undersöka dessa vidare 

på grund av de avgränsningar vår undersökning haft, finns det ett antal fenomen som skulle 

vara intressanta att vidare undersöka.  

 

Att undersöka småbolagseffekten under en längre tidsperiod och då fokusera på perioder av 

börsuppgång hade varit av intresse. Detta då vi tycker oss ha kunnat urskilja ett samband men 

ej har tillräckliga belägg för att kunna hävda att så är fallet.  

 

Vidare skulle en undersökning rörande småbolagseffektens cyklikalitet varit av intresse. Även 

detta har vi kunnat finna indikationer på men inte heller kunnat bevisa.  

 

Flera tidigare undersökningar, främst genomförda på 1980-talet, har funnit ett samband 

mellan småbolagseffekten och den så kallade Januarieffekten. Att därför genomföra en 

liknande undersökning som vår, men med tätare avläsningar för att kunna utläsa ett eventuellt 

samband kan vara ett förslag. 
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Bilaga 1 
 

1996       
       
Störst       
       

Aktie Börsvärde Kurs in 
Kurs 
ut Utdelning/aktie Betavärde 

       
Asea A 58751 644 770 18 0,53 Blev ABB 
Ericsson B 124582 129,5 210 2 1,34  
Sandvik A 32303 116 184 7,5 0,98  
Volvo B 62580 135 150 4,25 1,45  
Aga A 21789 91 102,5 2,85 0,64  
Astra A 162815 264,5 336,5 3,5 0,7  
SCA B 20456 103 137,5 5 1,24  
Stora A 25047 78 93,5 3,75 1,39  
Skanska B 28585 227 300 5 2,05  
Sydkraft A 25760 147 148 4 0,37  
Investor A 33941 219 302 10 1,51  
Handelsbanken A 31166 137 195,5 5 1,65  
SE-banken A 28592 54,5 69,5 2,5 1,87  
Electrolux B 19965 272,5 394 12,5 1,15  
Atlas Copco 18474 101 164,5 3 0,86  
       
Minst     1,182  
       

Aktie Börsvärde Kurs in 
Kurs 
ut Utdelning/aktie Betavärde 

       
Tivox B 63 14,2 13,2 0 0,66  
Källdata B 16 6,4 29 0 0,38  
Måldata B 35 24 78 0,6 1,24  
Folkebolagen B 39 26 32,6 1 1,01  
Martinsson B 96 76 104 1,5 0,31  
CF Berg B 87 21 37,1 0,75 0,82  
Fjällräven B 77 38,5 57,5 1 0,65  
Kabe B 47 21,1 28,5 0,5 0,77  
Lundgrens B 68 22,5 39 1,5 0,99  
Tryckindustri B 98 118 202 8,25 0,67  
Celtica 83 30 27,5 0 1,46  
Taurus Petr B 23 4 15 0 0,77  

Hebi Health 78 0,65 0,48 0 0,54 
Utslängda i 
oktober 

Enea data B 100 61 180 2,5 1,04  
Atlantica 143 57 67 0 0,31  
       
     0,7306667  
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1997       

       
Störst       
       

Aktie Börsvärde Kurs in 
Kurs 
ut Utdelning/aktie Betavärde 

       
ABB A 72219 770 93,5 1,9 0,56  
Atlas Copco A 30219 164,5 236 4,6 0,93  
Ericsson B 202246 210 298,5 3,1 1,12  
Incentive A 33845 495 713 11 0,72  
Sandvik A 51344 184 225,5 7 1,41  
Scania B 34000 170 179 6   
Volvo B 69392 150 212 5 1,25  
Astra A 206265 336,5 137,5 1,7 0,68  
Skanska B 37777 300 325 11 1,58  
Hennes B 39018 943 350 2,2 0,7  
Investor A 57556 302 387 11 1,33  
Handelsbanken A 46394 195,5 274,5 6,25 1,48  
Stora A 29971 93,5 99,5 4 0,83  
Electrolux 28856 394 550 13 1,24  
SCA B 27205 137,5 178,5 5,75 0,93  
       
     0,9466667  
Minst       
       

Aktie Börsvärde Kurs in 
Kurs 
ut Utdelning/aktie Betavärde 

       
Tivox B 59 13,2 19,5 0,3 0,93  
Måldata B 168 78 99 1,5 2,23  
Electronic BK B 111 103,5 285 4 1,3  
Folkebolagen B 40 32,6 38 0,5 1,16  
CF Berg B 154 37,1 25,5 0,75 1,2  
Fjällräven B 115 57,5 47 2 0,85  
Kabe B 64 28,5 33,6 0,6 1,14  
Lundgrens B 117 39 44 1,75 0,58  
Tryckindustri B 168 202 220 8,25 1,15  
Celtica 76 27,5 34 0 0,84  
Havsfrun 40 70 76 2,25 1,12  
Taurus Petr B 85 15 6 0 1,47  
Tricorona B 146 13,5 12,8 0 1,12  
Itab B 185 156,5 244,5 2,5 0,97  

Atlantica 168 67 30 0 0,29 
Uppköpt av invik 
from maj 

       
     1,028  
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1998       

       
Störst       
       

Aktie Börsvärde Kurs in 
Kurs 
ut Utdelning/aktie Betavärde 

       
ABB A 87965 93,5 86,5 2,4 0,45  
AtlasCopco A 43279 236 178 5 0,99  
Electrolux B 40279 550 139,5 3 1,29  
Ericsson B 291819 298,5 193 2,5 1,03  
Sandvik A 58405 225,5 140 7 1,33  
Astra A 224261 137,5 165,5 2 0,86  
SCA B 35329 178,5 177 6,5 0,92  
Stora A 31930 99,5 89 4 0,89  
Skanska B 37003 325 222,5 15 1,32  
Sydkraft A 38557 214 225 10,8 0,37  
Investor A 73867 387 360,5 12 1,24  
Handelsbanken A 64989 274,5 340 6,5 1,28  
SE-banken A 58645 100 85,5 4,5 1,13  
Volvo B 93464 212 186 6,5 1,34  
Skandia 38280 374 124 0,8 1,03  
       
     1,0013333  
Minst       
       
       

Aktie Börsvärde Kurs in 
Kurs 
ut Utdelning/aktie Betavärde 

       
KM 136 33,5 25 0 0,5  
Tivox  86 19,5 13,2 0 0,9  
CF Berg B 106 25,5 16,6 0,25 0,8  
Folkebolagen B 57 38 29 0,5 1,27  
Fjällräven 94 47 54,5 2 0,42  
Kabe B 76 33,6 24 0,6 1,01  
Lundgrens B 132 44 54 2 0,42  
Celtica 95 34 43 0 0,22  
Taurus Petr B 51 6 4,61 0 1,35  
Tricorona B 138 12,8 7,05 0 0,88  
Graphium 179 86,5 72,5 0,5 1,03  
Tryckindustri B 183 220 250 12 0,88  
Doro 152 26,5 72,5 2 0,32  
J & W 202 32,5 41 0 0,62  
Luxonen 170 14,2 13,1 0 1  
       
     0,7413333  
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1999       

       
Störst       
       

Aktie Börsvärde Kurs in 
Kurs 
ut Utdelning/aktie Betavärde 

       

ABB A 80993 86,5 117 0 0,91 
Uppköpta av 
ABB Ltd i Juli 

Atlas Copco A 32595 178 251,5 4,5 0,97  
Electrolux B 51141 139,5 214 4 0,98  
Ericsson B 379030 193 547 2 1,54  
Nokia  57261 980 1541 17,18 1,31  
Sandvik A 36406 141 266,5 7 0,99  
Volvo B 81507 186 220 10 1,05  
SCA B 34817 177 252 7 0,93  
H&M B 136957 662 285 1,25 0,7  
Investor A 69470 361 120 3,5 1,12  
Handelsbanken 80879 342 107 2,4 0,91  
SEB A 50142 85,5 86 4 1,31  
Sydkraft A 38000 165 152 5 0,28  
Securitas B 37012 126 154 1 0,49  
Skandia 62948 123 257 1 0,93  

Astra A 271648 165,5 188,5 0 0,86 

Fusion med 
Zeneca from 
maj 

       
     0,8933333  
       
       
Minst       
       

Aktie Börsvärde Kurs in 
Kurs 
ut Utdelning/aktie Betavärde 

       
Kabe B 55 24,5 31,1 1 0,55  
CF Berg B 67 16,3 19,9 0 0,87  
Folkebolagen B 97 29 25 0,5 0,63  
Celtica 121 43,5 48,5 0 0,14  
Havsfrun B 144 85 106 6 0,26  
Senea 112 37 24,9 0,5 0,65  
Concilium B 150 30 31,4 1 0,85  
Tivox B 60 13,5 14,4 0,5 0,72  
Taurus petroleum B 40 4,7 4,3 0 0,69  
Tricorona mineral 76 7,05 3,15 0 1,7  
Luxonen 156 13 25,7 0 1,78  
KM 102 25 49,1 1,5 0,5  
Klippan 98 15,8 25 0,5 0,74  
Nordifa 110 15,3 12,2 1,25 0,2  
Fjällräven B 109 54,5 79 2,5 0,3  
       
     0,6686667  
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2000       

       
Störst       
       

Aktie Börsvärde Kurs in 
Kurs 
ut Utdelning/aktie Betavärde 

       
Electrolux B 78305 214 122,5 3,75 0,93  
Ericsson B 1072154 547 107,5 3 1,79  
Nokia 103699 1541 415 1,75 1,31  
Sandvik A 69257 266,5 227 9 0,8  
Volvo B 96450 220 156,5 8 0,69  
H&M B 235848 285 146 1,5 0,72  
Investor B 91977 120 141 3,5 1,05  
Föreningssparbanken 65976 125 144,5 7 0,73  
Handelsbanken A 76760 107 161,5 4 0,59  
SEB A 60425 86 104 4,5 1,24  

Skandia  131525 257 153,5 1 1,09  
Europolitan 61299 150 83,5 1,1 0,86  
Atlas Copco A 49782 240 197,5 4,75 0,76  
WM Data 38721 525 45,3 0,5 0,93  
SCA B 55129 241 202 7,5 0,74  
       
     0,8866667  
Minst       
       

Aktie Börsvärde Kurs in 
Kurs 
ut Utdelning/aktie Betavärde 

       
Kabe B 70 31,1 33 1,3 0,67  
CF Berg B 82 19,9 11 0,25 0,46  
Nordifa B 79 12,2 1,04 0 0,27  
Taurus petroleum B 38 4,3 2,3 0 0,68  
Senea 75 24,9 4,11 0 0,46  

Folkebolagen B 83 25 15 0 0,63 

Uppköpt av 
Lindab from 
oktober 

Consilium B 157 31,4 27,9 1,5 0,71  
Fjällräven B 158 79 24 2,5 0,26  
Tricorona 79 2,45 0,62 0 2,24  
Havsfrun B 142 103 104 6 0,29  
Borås Wäfveri 185 42 49 1,5 0,34  
Celtica 128 46 58 0 0,14  
Klippan 146 23,5 14,1 0,5 0,52  
Tivox 53 12 13 0,5 0,52  
Empire 29 15,1 10 0 0,51  
       
     0,5353333  
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2001       

       
Störst       
       

Aktie Börsvärde Kurs in 
Kurs 
ut Utdelning/aktie Betavärde 

       
Assa Abloy 65028 184,5 145 0,9 0,78  
Ericsson B 850344 107,5 54 0,5 1,93  
Nokia 103474 415 254 2,3 1,14  
Volvo B 69098 156,5 173 8 0,46  
H&M B 120820 146 203 1,4 0,66  
Investor B 107750 141 105 3 0,78  
Föreningssparbanken 76268 144,5 124 5,5 0,51  
SHB A 115432 161,5 150 4 0,41  
Skandia 157113 153,5 72 0,4 1,33  
Securitas B 62356 175 192 1,2 0,86  
Sandvik 58724 227 219 9 0,6  
SCA B 46195 200,5 284 7,8 0,57  
Electrolux 49697 136 149 4 0,56  
Sandvik 57948 224 219 9 0,6  
Skanska B 45770 402 66 3,4 0,33  
       
     0,716  
       
Minst       
       
       

Aktie Börsvärde Kurs in 
Kurs 
ut Utdelning/aktie Betavärde 

       
Kabe B 74 33 44 1,3 0,48  
Tivox B 58 13 13 0 0,3  
Berg B 55 11,4 12 0,3 0,35  
Klippan 87 14,1 19 0 0,41  
Empire B 14 9 9 0 0,51  
Biophausia 90 6 7 0 1,17  
Ext.cap. Group B 33 0,87 0 0 2,29  
Nordifa B 7 1,04 0 0 0,25  
Artema 69 4,54 0 0 0,36  
ScanMining 92 3,74 2 0 1,13  
Taurus Petr B 19 2,3 1,75 0 0,56  
Tricorona 40 0,62 2 0 1,67  
Senea 93 4,11 5 0 1,73  
Core Ventures 39 1,22 0 0 4,85  
Concilium B 125 27,9 35 0 0,31  
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2002     1,0593333  

       
Störst       
       

Aktie Börsvärde Kurs in 
Kurs 
ut Utdelning/aktie Betavärde 

       
Tele 2 53292 368 207 0 1,59  
Sandvik 56655 219 204,5 9,5 0,7  
Volvo B 52404 173 146 8 0,6  
Ericsson B 396396 54 6,75 0 1,8  
Securitas B 72179 200 114,5 1,5 0,74  
Föreningssparbanken A 65448 124 104,5 5,5 0,6  
Nordea 160170 54 39,9 2,1 0,5  
SEB B 59967 89 75 4 1  
SHB A 96167 150 118,5 4,5 0,5  
Skandia 73183 72 25,5 0,3 1,3  
Electrolux 56635 155 140 4,5 0,75  
Investor 85540 111,5 53,5 3 0,66  
H&M B 148258 203 171 1,8 0,8  
SCA B 52916 284 299,5 8,8 0,5  
Stora Enso 93922 130 94 4,1 0,3  
       
Minst     0,7166667  
       

Aktie Börsvärde Kurs in 
Kurs 
ut Utdelning/aktie Betavärde 

       
Empire 14 9 5,6 0 0,3  
Tivox 81 13 9,15 0 0,4  
Svenska orientlinien B 68 15 5 0 0,3  

Kipling 29 7 7 0 0,9 

Uppköpta i 
februari av 
Dimension AB 

MSC 30 11 5,5 1 1  

ConNova 21 3 1,32 0 0,7 

Namnbyte 
Labs2 Group 
from dec 

Jeeves 31 11 12 0 0,9  
Nocom B 77 3 0,97 0 1  
Array 28 1 0,55 0 0,6  
Gandalf 9 2 2,85 0 0,8  
Daydream B 23 2 0,73 0 0,9  
Mediteam 45 7 2,06 0 0,9  
Tricorona 14 2 1,67 0 0,8  
Berg B 51 12 10 0,3 0,2  
Academedia B 74 25 12,5 0 0,9  
       
     0,6866667  
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2003       

       
Störst       
       

Aktie Börsvärde Kurs in 
Kurs 
ut Utdelning/aktie Betavärde 

       
SCA B 57004 299,5 294 9,6 0,4  
Stora Enso 67552 93,5 96 4,1 0,4  
Assa Abloy B 36595 106 83 1,3 0,8  
Sandvik 52906 204,5 241 10 0,5  
Securitas B 39546 114,5 92 2 0,6  
Volvo B 44226 146 218,5 8 0,6  
Electrolux B 46060 140 156 6 0,6  
H&M B 124887 171 166 2,6 0,7  
Föreningssparbanken 55156 104,5 134,5 5,5 0,6  
Nordea 119105 39,9 50,5 2,1 0,6  
SEB A 50534 75 102,5 4 0,9  
SHB A 77019 118,5 141,5 4,8 0,5  
Ericsson B 103397 6,75 12,1 0 2  
ABB 33240 27,7 35,3 0 1,2  
Nokia 27179 144,5 126 2,5 1,1  
       
     0,74  
       
Minst       
       
Tricorona 22 1,67 1,45 0 0,9  

Svenska Orientlinien B 23 5 6,8 0 0,3 

Uppköpt i juni 
av SOL 
Intressenter 

Ortivus A 12 16 36,1 0 0,6  
W Sonesson A 19 12 17 0 0,6  
Affärsstrategerna 24 2,18 2,14 0 1,1  
Klövern A 25 9,75 15,9 0 1  
Adera B 8 0,44 15,5 0 1,2  

Array B 13 0,55 0,51 0 0,8 
Flyttat till nya 
mrknd 

Freetel B 6 2 2 0 0,2  

Gandalf 13 2,85 2,44 0 0,7 

Namnbyte - JLT 
Mobile - flyttat 
till nya mrknd 

Mogul.com 18 1,72 2,26 0 1,4 
Uppköpt i 
oktober 

MSC 15 5,5 5,8 0 1,2  
Nocom B 24 0,97 4,25 0 1,1  
RKS B 25 6,5 4,5 0 1,1  
Scribona A 30 9,7 13,1 0 0,9  
       
     0,8133333  
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2004       

       
Störst       
       

Aktie Börsvärde Kurs in 
Kurs 
ut Utdelning/aktie Betavärde 

       
SCA B 56030 294 283,5 10,5 0,2  
ABB 72012 35,3 37,3 0 1,3  
Atlas Copco A 35255 252 300 7,5 0,8  
Sandvik 62349 241 268 10,5 0,6  
Volvo B 66187 218,5 263,5 8 0,7  
Securitas B 32008 92 114 2 0,8  
Electrolux B 48996 156 152 6,5 0,6  
H&M B 121236 166 231,5 2,9 0,8  
Föreningssparbanken 70990 134,5 165,5 5,8 0,4  
Nordea 147259 50,5 67 2,3 0,5  
SHB A 91968 141,5 173 5,3 0,3  
SEB A 69063 102,5 128,5 4 0,7  
Ericsson B 187260 12,1 21,2 0 2,2  
Tele2 B 47755 380 261 3 1,3  
TeliaSonera 168776 36,1 39,8 1 0,7  
       
     0,78  
       
Minst       
       

Freetel B 14 0,23 0,27 0 0,2 

Sammangående 
med one2com 
från april 

MSC 16 5,8 7,5 0 1,2  
Daydream B 16 8,4 2,75 0 1  
W Sonesson A 26 17 27 0,3 0,6  
Biolin 39 2,07 1,48 0 1  
Tivox B 30 4,97 3,5 0 0,3  
Academedia 24 8,2 48,5 0 1  
Tricorona 39 1,45 3,22 0 1  
Svolder A 35 48 47,2 2,4 0,4  
Enlight Interactive B 35 0,99 1,09 0 1,1  
Viking Telecom 42 2,94 2,63 0 1,4  
Duroc B 50 11,8 15,7 0 0,4  
A-Com 52 0,78 0,56 0 1,2  
Affärsstrategerna 48 2,14 2,59 0 1,1  
Scribona A 40 13,1 14,8 0 0,8  
       
     0,8333333  
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2005       

       
Störst       
       

Aktie Börsvärde Kurs in 
Kurs 
ut Utdelning/aktie Betavärde 

       
SCA B 55172 283,5 297 10,5 0,2  
ABB 77223 37,3 77 0 1,4  
Atlas Copco A 41970 300 177 2,8 0,8  
Sandvik 70636 268 370 10,8 0,5  
Volvo B 79818 263,5 374,5 12,5 0,7  
Securitas B 39662 114 132 3 0,9  
Electrolux B 45509 152 206,5 7 0,7  
H&M B 169073 231,5 270 8 0,7  
Föreningssparbanken 87352 165,5 216,5 6,5 0,5  
Nordea 189906 67 82,5 2,6 0,5  
SHB 112441 173 197 6 0,3  
SEB 86581 128,5 163,5 4,4 0,7  
Investor B 38488 84,5 139 2,3 0,8  
Ericsson B 316291 21,7 27,3 0,3 2,3  
TeliaSonera 186074 39,8 42,7 1,2 0,7  
       
     0,7666667  
Minst       
       
Tivox B 42 3,5   0,4 Konk 
W Sonesson A 51 33 30 0,3 0,6  
Biolin 52 1,48 20,1 0 0,8  
Ortivus A 18 24 40 0 0,6  
Svolder A 34 47 70,25 3 0,7  
Daydream B 42 2,74 2,81 0 1,1  
MSC 21 7,5 10,75 0 1,4  
Sign On 50 0,94 1,02 0 0,2  
Digital Vision 39 2,4 4,7 0 1,1  
Scribona A 40 14,8 20,5 0 0,9  
A-com 60 0,56 51,5 0 1,3  
Enlight B 70 1,09 0,82 0 1,2  
Viking Telecom 63 2,63 1,72 0 1,4  
CTT Systems 76 11,9 68,25 0 1,5  
Biophausia 69 1,18 2,74 0 1,3  
       
     0,94  

 
 


