
1 
 

Av: Hagen Eriksson, Filippo Gasperoni 
 
Handledare: Ogi Chun 
Södertörns högskola | Institutionen för Samhällsvetenskaper 
Kandidatuppsats 15 hp  
Finansiering | Vårterminen 2016 
 
 
 
 
 

Book-to-Market:  
En vinnare eller förlorare?  

 
En studie om att skapa sig överavkastning på 
aktiemarknaden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Sammanfattning 
 

Den här studien undersöker huruvida man med hjälp av historisk fundamental information, i 
form av olika företags book-to-market värden, kan välja ut aktier som ska generera en 
överavkastning på Stockholmsbörsen. Uppsatsen undersöker även om avkastningen för 
värdeaktier överträffar den för tillväxtaktier. 
 

Datan har samlats in från Börsguide och från databasen Börsdata. Det huvudsakliga intresset 
har varit att ta reda på antalet företag under åren 2003-2013 som fanns på Stockholmsbörsen 
vid varje givet år. Sedan beräknades book-to-market värdet för respektive företag utifrån 
insamlade värden så som bokfört justerat eget kapital, antalet utestående aktier och aktiepris. 
Företagen delades sedan upp i tre kvintiler utifrån book-to-market värdet som sedan utgjorde 
underlag för skapandet av två portföljer: en med värdeaktier och en med tillväxtaktier.  
 

Avkastningen för portföljerna beräknades sedan årligen genom avkastningsmåttet Holding 
Period Return (HPR). Den genomsnittliga avkastningen för hela perioden beräknades även. 
För att kunna ta reda på om en överavkastning skett har portföljernas avkastning sedan 
jämförts med avkastningen för index OMX Stockholm 30.  
 

Resultatet visar att den genomsnittliga avkastningen för portföljer med värde- och 
tillväxtaktier var högre än den genomsnittliga avkastningen för index under perioden 2003-
2013. Resultatet visar även att en portfölj med värdeaktier hade en genomsnittlig avkastning 
som var högre än den för portföljen med tillväxtaktier.  
 

Undersökningens resultat tyder på att man, genom användandet av historisk fundamental 
information, har kunnat generera en överavkastning på Stockholmsbörsen under perioden 
2003-2013. Samtidigt visar den även att en investering i värdeaktier över tid är mer lönsamt 
än en investering i tillväxtaktier.  
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Abstract 
 

This study examines if the use of historical fundamental information, in the form of various 
corporate book-to-market values, is sufficient to form a portfolio that generates an excess 
return on the Stockholm Stock Exchange. The paper also examines if the returns of value 
stocks outperform the returns of growth stocks. 
 

The data was collected from Börsguide and from the database Börsdata. The sources were 
used to find the amount of companies that were listed on the Stockholm Stock Exchange, at 
any given year, during the period 2003-2013. The book-to-market value of the respective 
companies were then calculated based on given values such as the firms book value, the 
number of outstanding shares and the share price. The companies were then divided into 
three quintiles based on the book-to-market value which then formed the basis for the 
creation of two portfolios: one consisting of value stocks and one of growth stocks. 
 

The returns for the portfolios were then calculated annually by the measure Holding Period 
Return (HPR). The average return for the period was also calculated. To find out if any of the 
portfolios gave an excess return they were compared with the return for the market index 
OMX Stockholm 30. 
 

The results show that the average returns for the portfolios of value and growth stocks were 
higher than the average return for the market index during the period 2003-2013. The results 
also show that a portfolio, consisting of value stocks, had an average return that was higher 
than the average return for the portfolio of growth stocks. 
 

The results of the study indicate that the use of historical fundamental information was 
sufficient to generate an excess return on the Stockholm Stock Exchange during the period 
2003-2013. The results also show that investing in value stocks, in the long haul, is more 
profitable than investing in growth stocks. 
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1 Inledning 

I det här inledande kapitlet redogörs för en problembakgrund som sedan övergår till en 

problemdiskussion där uppsatsens bakomliggande faktorer och varför undersökningen 

genomförs tas upp. Vidare redovisas uppsatsens frågeställning med tillhörande syfte. 

Avgränsningar tas också upp. 

 

1.1 Problembakgrund 

Att försöka generera avkastning genom att investera pengar i aktier är väldigt populärt idag 
och har även varit så historiskt. Antalet bolag som är registrerade på Stockholmsbörsen har 
under de senaste åren ökat stadigt och i samband med det har även möjligheten ökat för den 
privata spararen att hitta en mängd olika aktier att investera i (Andersson 2014). Med åren har 
även antalet investeringsstrategier för val av aktier blivit allt fler och det kan vara svårt för en 
investerare att veta hur man ska gå tillväga för att, på både lång och kort sikt, öka sitt kapital. 
För att lyckas med en investering i aktier krävs ofta god insikt i både bolag och dess aktier. 
Det finns dock många olika typer av strategier som man kan tillämpa och en investerare ställs 
ofta inför flertalet ställningstaganden inför valet av aktier som ska ingå i en portfölj. Aspekter 
att beakta är bland annat risk, historisk avkastning, företagets finansiella prestation, 
företagsvärde samt företagets framtida utsikter. Tid är även en faktor som påverkar 
beslutsprocessen: ska investeringen göras kort- eller långsiktigt? 
 
En del argumenterar för att en investeringsstrategi kan vara till hjälp när man ska välja ut 
aktier som ska ingå i en portfölj. Genom att ha en strategi kan man sätta ihop en effektiv 
sammansättning av aktier i syfte att slå marknaden och generera en avkastning som överstiger 
marknadsgenomsnittet, en så kallad överavkastning (Lev & Thiagarajan 1993). Denna syn 
delas dock inte av alla. Fama (1970) menar att möjligheterna till att slå marknaden inte finns. 
Vad han försöker visa är att i en marknad som utgörs av individer som agerar rationellt och 
efter egen vinning, så agerar man likadant vid investeringsbeslut vilket gör att möjligheten till 
att slå någon annan faller bort och på så sätt kan en avkastning högre än genomsnittet inte 
uppnås (Fama 1970). 
 
Diskussioner om vilken strategi som kan leda till en överavkastning, om det ens är möjligt, 
har pågått under en lång tid och har engagerat både forskare och studenter genom flertalet 
studier på olika marknader runt om i världen. En tidigare studie (Fama & French 1998) har 
till viss del även berört börserna på den svenska marknaden men det finns fortfarande ett 
utrymme för vidare undersökning här. Den här studien kommer att ta sig an delar av denna 
tidigare forskning och kommer undersöka vad en investering i värde- och tillväxtaktier ger 
för effekt i jakten på en överavkastning. 
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1.2 Problemformulering 

Om man investerar på aktiemarknaden i syfte att generera avkastning finns det, som tidigare 
nämnts, olika strategier man kan tillämpa när det kommer till val av aktier. En av strategierna 
är att utgå ifrån nyckeltal och resultat som återfinns i årsredovisningar från de företag som 
man vill köpa aktier i. Detta tillvägagångssätt kallas för fundamental analys och innebär att 
man utifrån ett företags redovisade vinst, omsättning, balansomslutning etc. försöker spå hur 
dess framtid kommer att se ut. Det huvudsakliga intresset ligger i att försöka utröna om 
företaget kommer att fortsätta vara framgångsrikt och gå bra, vilket bör leda till positiv 
avkastning, eller om företaget istället kommer att gå dåligt, vilket kan leda till en försämrad 
avkastning på en investering (Richardson et al. 2010). 
 
Fundamental analys kan med fördel användas för att välja ut företag som ska ingå i en 
aktieportfölj (Lev & Thiagarajan 1993). Tidigare studier, bland annat från 1993 av Lev och 
Thiagarajan, visar huruvida man kan använda sig av nyckeltal så som intäkter, risk, tillväxt 
och konkurrensfördelar hos olika företag för att ta reda på värdet av aktier och tillgångar i 
bolagen. De slutsatser man kommer fram till är att det finns ett tydligt samband mellan 
fundamentala tal och tillväxt i intäkter. Denna typ av analys bör därför vara till hjälp när man 
utgår ifrån tillgångar och aktier som ska ingå i en portfölj. 
 
En annan viktig del i valet av bolag, vars aktier ska ingå i en portfölj, är vilken typ av 
information som kan vara till nytta för valet av aktier. En strategi är, likt teorin om 
fundamental analys, att ta del av informationen som presenteras i bolagens årsredovisningar. 
Utifrån ett bolags book-to-market värde kan man ta ställning till om ett bolags aktier ska ingå 
i en portfölj eller inte. Book-to-market värdet är förhållandet mellan bokfört justerat eget 
kapital och marknadsvärdet på bolagets aktier. Värdeaktier är de aktier med hög book-to-
market och tillväxtaktier är de med låg book-to-market (Fama & French 1992). 
 
Fama och French (1992) presenterade en forskning inom detta område, där man studerade 
företag på New York börsen, och konstaterade att man kan uppnå marknadsavkastning 
genom att investera i en portfölj bestående av bolag med hög book-to-market. Portföljer med 
hög book-to-market klarade sig även bättre än portföljer med låg book-to-market. Samtidigt 
skiljer sig avkastningen åt mellan olika konjunkturer där värdeaktier generellt presterar bättre 
under lågkonjunkturer medan tillväxtaktier presterar bättre under högkonjunkturer (Fama & 
French 1992).  
 
1995 utförde Fama och French ännu en studie inom samma område vars resultat indikerade 
att under den närmsta tiden efter portföljernas sammansättning så tenderar portföljer med hög 
book-to-market att ha en låg tillväxt medan portföljer med låg book-to-market tenderar att ha 
en högre tillväxt. Studiens resultat visar dock att över tid så presterar portföljer med 
värdeaktier bättre än portföljer med tillväxtaktier (Fama & French 1995). 
 
Vissa analytiker menar dock att man inte ska investera i företag med hög book-to-market. 
Istället ska det vara bättre att investera i företag som har haft historiskt starka prestationer 
men som för tillfället inte nödvändigtvis har ett högt book-to-market värde. En förklaring till 
detta är att bolag som har ett högt book-to-market värde ofta är övervärderade företag som på 
något sätt befinner sig i en ekonomisk nödsituation. Detta medför att dessa typer av företag 
ofta negligeras av investerare (Piotroski 2000). 
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Analytiker och forskare är alltså oense ifall en investering i värdeaktier är att föredra framför 
andra typer av investeringsstrategier. Den tidigare forskningen, inom området värde- och 
tillväxtaktier, visar att värdeaktier tenderar att ge en marknadsmässig avkastning. Den här 
studien ska därför undersöka Stockholmsbörsen för att ta reda på hur värde- och tillväxtaktier 
presterar och om dessa istället kan generera en överavkastning. Eftersom att avkastningen på 
värde- och tillväxtaktier skiljer sig åt mellan olika konjunkturer kommer studien även att 
undersöka om en investering i värdeaktier är bättre än en investering i tillväxtaktier.  
 

1.3 Frågeställning 

Studien koncentrerar sig på följande frågeställningar: 
 

• Kan man utifrån book-to-market värden skapa sig portföljer, bestående av värde- 
respektive tillväxtaktier, som genererar en överavkastning på Stockholmsbörsen under 
perioden 2003-2013? 

• Kan en portfölj med värdeaktier överträffa en portfölj med tillväxtaktier? 

 

1.4 Syfte  

Huvudsyftet med den här undersökningen är att ta reda på om man utifrån book-to-market 
kan skapa portföljer som genererar en överavkastning på Stockholmsbörsen. Syftet är även 
att undersöka om avkastningen för en portfölj med värdeaktier överträffar avkastningen för 
en portfölj med tillväxtaktier.  
 

1.5 Avgränsning 

I denna studie används enbart bolag som återfinns på Stockholmsbörsen (Nasdaq OMX 
Stockholm). En annan nämnare är att företagen ska ha historisk data, som är tillräcklig för 
jämförelse av värde- och tillväxtaktier, för vår undersökningsperiod 2003-2013. 
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2 Teori 
I detta kapitel redogörs för teorier som är relevanta för studien så att läsaren kan följa 

studiens resonemang i analysen. Det kommer även att redogöras för tidigare forskning från 

Fama och French samt Piotroski. 

 

2.1 Effektiva Marknadshypotesen (EMH) 

Om aktiemarknaden är en effektiv marknad eller inte, och därmed har tillgång till alla typ av 
tillgänglig information, är ett vanligt förekommande fenomen som diskuteras. Den effektiva 
marknadshypotesen är en teori som togs fram under 1960 talet av Eugene Fama. I sin artikel 
från 1970 beskriver Fama hur marknadseffektiviteten ska tolkas och hur marknaden är 
effektiv och snabbt anpassar sig till ny information när den görs tillgänglig. Med en effektiv 
marknad menar Fama att priset på aktier till fullo tar hänsyn till all tillgänglig information på 
marknaden. Eftersom att informationen redan reflekteras i aktiens pris så ska det vara 
omöjligt för investerare att uppnå en avkastning som är högre än genomsnittet för marknaden, 
förutsatt att man inte sysslar med insiderhandel. Med andra ord justeras alltså priset innan en 
investerare hinner handla med aktien (Fama 1970).   
 
Fama definierar den effektiva marknaden ur tre olika aspekter: svag-, semi-stark- och stark 
form. Den svaga formen utgörs av historisk information om priset på aktier. Att marknaden är 
svag betyder att den tar hänsyn till historiska priser och att historisk information reflekteras i 
aktiens pris. Den historiska informationen är den mest lättillgängliga informationen som går 
att hitta om ett företag. Därför kan man inte generera en avkastning högre än genomsnittet om 
man enbart använder sig av denna information när man investerar i företagets aktier. Den 
semi-starka formen karakteriseras av att den förutom historisk information även tar hänsyn 
till offentlig information som exempelvis årsredovisningar. Marknaden kan därför anses vara 
semi-stark när priset på aktier tar hänsyn till all tillgänglig publik information. I den sista 
formen, den starka formen, har marknaden tillgång till all typ av information, såväl publik 
som privat. En marknad kan därför anses som starkt effektiv om priset på aktier reflekterar all 
publik information men även all typ av privat information (Ibid).  
 
En grundläggande aspekt i den effektiva marknadshypotesen är alltså att om en marknad är 
fullt effektiv så är det omöjligt att skapa sig en avkastning som överstiger genomsnittet. Om 
marknaden hade varit fullt effektiv hade man inte kunnat nyttja ny information för att skapa 
sig en överavkastning (Ibid).  
 
En svaghet hos den effektiva marknadshypotesen är emellertid att den inte tar hänsyn till 
finansiella bubblor och kriser. Hypotesen kan inte förklara varför finansiella kriser uppstår. 
Det händer dock att aktier övervärderas på marknaden och när värdet sedan faller tillbaka till 
det riktiga värdet kan det medföra en negativ påverkan på börsen (Hillier et al. 2013, s.367-
369).  
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2.2 Fundamental Analys 

Den fundamentala analysen används för att bedöma det fundamentala värdet på en aktie. Den 
grundar sig i tanken om den effektiva marknaden, där utbud och efterfrågan i första hand styr 
vilket pris som en aktie har. På kort sikt är det alltså den allmänt tillgängliga informationen 
om ett företag som påverkar om en investerare väljer att köpa eller sälja en viss aktie. 
Långsiktigt påverkas dock aktiekursen av företagens nuvarande vinster och prestationer men 
även av förväntningarna på framtida utveckling av vinster, kassaflöden och marknadsandelar 
(Richardson et al. 2010). 
    
Utifrån allmänt tillgänglig information kan en investerare, med hänsyn till ekonomiska 
faktorer, sätta ett hypotetiskt värde på en aktie som sedan jämförs med marknadsvärdet. Det 
finns en rad olika faktorer som påverkar aktiens pris, vilket kan vara såväl dolda- som 
immateriella tillgångar, men värdeberäkningen baseras framförallt på uppskattningar om 
företagens framtida prestationer. Genom den fundamentala analysen får man en djupare insikt 
i företaget och hur ett eventuellt framtida värde på en aktie skulle kunna förändras. 
Investeringen blir således mer aktuell ju mer information man har (Ibid).  
 
Idag återspeglar priset på en aktie inte nödvändigtvis det sanna värdet utan det sätts alltid ett 
marknadsvärde. Detta kan medföra att en investering inte genererar den avkastning som 
förväntas. Det är således viktigt att en investerare redan från början känner till företaget man 
planerar att investera i för att få en bättre uppfattning om vilka möjligheter man har vid en 
eventuell investering i dess aktier (Ibid). 
 

2.3 Book-to-market 

Book-to-market är ett värde som baserar sig på förhållandet mellan bokfört justerat eget 
kapital och marknadsvärdet på företagets aktier. Förhållandet används för att identifiera ett 
företags aktier som värde- eller tillväxtaktier. Värdeaktier är de aktier som har ett högt book-
to-market värde och tillväxtaktier är de aktier som har ett lågt book-to-market värde (Fama & 
French 1992). 
 
Fama och French (1992) visar att man får en högre avkastning om man investerar i en portfölj 
med hög book-to-market än om man investerar i en portfölj med låg book-to-market. Företag 
som har ett högre bokfört värde än vad som avspeglas i aktiepriset kan ses som 
undervärderade. Till följd av undervärderingen väntas aktiepriset stiga tills skillnaden mellan 
bokfört värde och marknadsvärdet har justerats, vilket leder till en högre avkastning för 
portföljen (Ibid). 
 
Avkastningen på värde- och tillväxtaktier skiljer sig även åt mellan olika konjunkturer. 
Generellt så ger värdeaktier en högre avkastning under lågkonjunkturer medan tillväxtaktier 
istället ger en högre avkastning under högkonjunkturer. En förklaring till detta ligger i att 
värdeaktier karakteriseras av högre risk, vilket medför att de kan ge en bättre avkastning 
eftersom att risken för dem är högre än för tillväxtaktier (Ibid). 
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2.4 Portföljteori 

Idén om den moderna portföljteorin, som publicerades av Markowitz (1952), var att man 
genom att slå ihop olika aktier till en portfölj skulle kunna minska de individuella risker som 
annars skulle förekomma vid en enskild investering i varje aktie. Genom att slå ihop aktier till 
en portfölj försöker man skapa ett positivt samband mellan förväntad avkastning och risk 
genom att få en så hög avkastning som möjligt till minsta givna risk. Det centrala inom 
portföljteorin är att ha en så hög diversifierad portfölj som möjligt (Markowitz 1952).  
 
Markowitz (1952) menar dock att vissa typer av aktier presterar bättre under olika 
tidsperioder än andra aktier, detta kan exempelvis vara aktier inom samma bransch. I dessa 
fall är det bättre att fördela kapitalet inom den bransch som för tillfället presterar bra istället 
för att satsa på en portfölj med hög diversifiering. Ser man på värde- och tillväxtaktier, från 
den tidigare forskningen av Fama och French (1992), kan man se att värdeaktier generellt 
presterade bättre än tillväxtaktier. Följaktligen är värdeaktier att föredra framför tillväxtaktier. 
Dock visar deras forskning även att tillväxtaktier presterar bättre under högkonjunkturer. 
Därför kan det vara bättre att, under högkonjunkturer, investera i tillväxtaktier när dessa 
generellt presterar bättre än värdeaktier. Huvudtanken med portföljteorin är dock att 
portföljerna ska vara så diversifierade som möjligt.  
 
 

2.4.1 Portföljer och risk 

Portföljer som har en låg diversifiering är investeringar som ofta karakteriseras av en högre 
risk. Genom att diversifiera en portfölj kan risken minskas så att olika typer av oförutsedda 
händelser inte får en lika stor påverkan på portföljens avkastning. Risker som påverkar 
portföljer kan delas upp i osystematisk- och systematisk risk. 
 
En typ av risk som påverkar den förväntade avkastningen är den osystematiska risken. Denna 
typ av risk är specifik för individuella företag eller branscher och förkommer vid in 
investering i dessa. Om det sker en förändring i ett visst företag eller bransch påverkar det 
endast företaget eller branschen i sig och därför återspeglar inte risken hela marknaden. Att 
enbart investera i ett specifikt företag eller bransch kommer därför leda till att den 
osystematiska risken ökar (Busse et al. 2014). Följaktligen ska man inte “lägga alla ägg i 
samma korg”, vilket innebär att en portfölj ska innehålla olika aktier för att minimera den 
osystematiska risken (De Ridder 1996, s.76). 
 
Den systematiska risken är en risk som finns inom hela marknader eller marknadssegment. 
Olika typer av systematiska risker som påverkar marknader kan vara inflation, finanskriser 
och krig. Denna typ av risk påverkar både enskilda aktier och hela marknader. Detta medför 
att systematisk risk i princip är svår att undkomma, även med en god diversifierad portfölj 
(Busse et al. 2014). 
 
År 2007-2009 påverkades Sverige och stora delar av värden av en finanskris. Denna kris 
berörde hela den svenska finansiella marknaden. Ytterligare en nedgång på börsen skedde 
2011, då den europeiska skuldkrisen ägde rum. Båda dessa händelser påverkade den svenska 
börsen negativt och är exempel på hur den systematiska risken kan influera olika marknader. 
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2.5 Tidigare forskning 

Teorier om book-to-market och prestationen av värde- och tillväxtaktier har intresserat 
forskare under en lång tid. Olika undersökningar har gjorts på flera kapitalmarknader i 
världen och även i Sverige, för att testa hur väl portföljer av denna karaktär presterar. Till 
detta tillkommer forskning som riktat in sig på abnormal returns, så kallad överavkastning. 
 
Nedan presenteras delar av denna tidigare forskning som är relevant och som kan användas 
som jämförelse till den här undersökningen. 
 

2.5.1 Fama and French, The cross-section of expected stock returns. 
(Fama & French 1992) 

Fama och French publicerade 1992 sin forskning om värde- och tillväxtaktier där de 
undersökte en halvstark form av den effektiva marknadshypotesen. I sin studie på de 
amerikanska börserna NYSE, AMEX och NASDAQ utgår de ifrån den traditionella CAPM 
modellen och undersöker variabler så som book-to-market kopplat till E/P (Earnings/Price), 
betavärde och företagens storlek. Studien kom fram till att det fanns en stark koppling mellan 
företag med hög book-to-market och hög avkastning. Kopplingen blir dessutom starkare om 
man tar hänsyn till företagens storlek där stora företag presterade bättre än små.  
 
Resultatet förklaras med att tillväxtföretag, som har ett lågt book-to-market värde, redan från 
början har väldigt höga förväntningar på sig vilket gör att även ett positiv resultat kan 
medföra en negativ reaktion eftersom att marknaden väntat sig ett bättre resultat. En motsatt 
effekt sker för företag med ett högt book-to-market värde. Ett negativt resultat kan då 
medföra en positiv reaktion om förlusten var mindre än väntat. Fama och French menar även 
att bolag som har ett högt book-to-market värde kan befinna sig i en sämre ekonomisk 
situation eller att marknaden underskattar deras framtidsutsikter. Detta gör att en investering i 
dessa bolag medför en högre risk som i sin tur kan ha en påverkan på den avkastning som 
följer en investering i aktierna. Resultatet visar dock tydligt att en investering i värdeaktier 
ger en bättre avkastning än en investering i tillväxtaktier.  
 

2.5.2 Fama and French, The international evidence. (Fama & French 1998) 

I sin studie från 1998 fortsätter Fama och French sin undersökning om värde- och 
tillväxtaktier för att se om effekten av en investering i dessa typer av aktier även gäller 
utanför den amerikanska marknaden. Studien undersöker avkastningen på börser i USA och 
tolv andra länder i Europa, Australien och Mellanöstern, däribland också Sverige. 
 
Undersökningen gick ut på att jämföra värde- och tillväxtaktier utifrån variabler som book-to-
market, E/P (Earnings/Price), C/F (Cashflow/Price) samt Div/P (Dividend/Price). Med 
hänsyn till dessa variabler skapade man två portföljer. Den ena portföljen bestod av 
värdeaktier som, för någon av de ovanstående variablerna, hade värden bland de 30 % högsta 
i vart och ett av de undersökta länderna. Den andra portföljen bestod av tillväxtaktier med 
värden bland de 30 % lägsta i vart och ett av de undersökta länderna. Man skapade även en 
global portfölj utifrån samma kriterier. 
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Studiens resultat visar att en global portfölj, bestående av värdeaktier, över tid genererar en 
årlig genomsnittlig avkastning som är 7,68 % högre jämfört med en portfölj bestående av 
tillväxtaktier. Målet med Fama och French studie var att stärka antagandena om att 
värdeaktier presterar bättre än tillväxtaktier. Efter att ha gjort den globala studien på de 
tretton olika marknaderna visar resultatet att värdeaktier presterade bättre än tillväxtaktier i 
tolv av de tretton marknader som studien behandlade. Detta förstärkte antagandet om att 
värdeaktier överträffar tillväxtaktier. Sverige var med i denna studie, men urvalet präglades 
enbart av stora företag vilket medförde att studien i Sverige var mindre fullständig än i de 
andra undersökta länderna.  
 

2.5.3 Piotroski, Value investing: The use of historical financial statement 
information to separate winners from losers. (Piotroski 2000) 

Piotroski undersöker i sin artikel från 2000 om man med hjälp av fundamental analys kan 
generera en överavkastning på aktiemarknaden. Hans studie bygger vidare på den tidigare 
forskningen, som bland annat Fama och French utfört, inom området book-to-market. För att 
undersöka om det går att generera en överavkastning tillämpar Piotroski deras teorier om 
book-to-market men gör en del modifieringar för att få fram olika nyckeltal om företagen 
som ska ingå i studien. Han får fram nio signaler som han sedan använder för att bedöma om 
företagen kommer att ha en positiv eller negativ utveckling i lönsamhet. Nyckeltalen 
använder han för att särskilja de finansiellt starka företagen från de finansiellt svagare. Likt 
teorin om book-to-market går studien i linje med fundamental analys då den bygger på 
offentligt tillgänglig information som alla aktörer på aktiemarknaden kan ta del av.  
 
Vad Piotroski ämnar visa med sin undersökning är att teorin om book-to-market kan 
utvecklas för att öka avkastningen ytterligare. Detta gör han genom att endast välja ut de 
finansiellt starka företagen som har ett högt book-to-market värde istället för att välja ut alla 
företag med ett högt book-to-market värde, som Fama och French gjorde. Resultatet av 
undersökningen visar att det går att generera en överavkastning under perioden 1976-1996 på 
de amerikanska börserna genom att man exkluderar de finansiellt svaga företagen ur 
portföljen. Piotroskis artikel är ett exempel på hur fundamental analys kan användas för att 
generera en avkastning som överstiger genomsnittet, vilket då även går emot teorin om en 
effektiv marknad.  
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3 Metod 

I följande kapitel redovisas hur undersökningen har genomförts. Kapitlet inleds med att 

diskutera kring metodens utgångspunkt samt hur en kvantitativ studie ser ut. Vidare redogörs 

för undersökningens strategi. Datainsamlingen presenteras sedan och även hur skapandet av 

portföljerna har gått till. Kapitlet avslutas med en redogörelse för metodens validitet och 

reliabilitet.   

 

3.1 Metodens utgångspunkt 

Utgångspunkten för den här studien var att skapa två typer av portföljer utifrån olika företags 
book-to-market värden. Dessa portföljer, som innehåller 20 aktier per år, ska sedan jämföras 
med Stockholmsbörsens index, OMX Stockholm 30, över tidsperioden 2003-2013. 
Portföljerna ska även jämföras mot varandra. Det som skall undersökas är om portföljen med 
värde- respektive tillväxtaktier kan generera en överavkastning på Stockholmsbörsen samt 
om en portfölj med värdeaktier överträffar en portfölj med tillväxtaktier. 
 

3.2 Kvantitativ studie 

Studiens kvantitativa data har hämtats från de olika upplagorna av Börsguide och från 
databasen Börsdata där även information om index har samlats in. Beräkningar har gjorts 
med hjälp av Microsoft Excel, där beräkningar och analyser har gjorts med hjälp av 
programmets olika verktyg för resultatberäkning. Resultatet kommer att användas för att 
besvara frågeställningar och syfte.  
 
En uppsats problemformulering styr vilken typ av metod som kommer att tillämpas. De två 
främsta ansatserna som kan användas är en kvalitativ- eller en kvantitativ metod. I en 
kvantitativ ansats använder man sig av siffror som analysmått medan man i en kvalitativ 
ansats använder ord och text som sedan analyseras (Denscombe 2016, s.344).  
 
Undersökningen har en positivistisk syn. Utgångspunkten är redan befintliga teorier som 
utgör en grund för hur eventuella hypoteser byggs upp. Det positivistiska synsättet gör att 
forskaren inte kan påverka undersökningen och istället måste vidhålla en mer objektiv syn. 
Det är således inte forskaren som styr valet av variabler då uppsatsen baseras på tidigare 
forskning och teorier. Medförande av en positivistisk syn gör att uppsatsens replikerbarhet 
ökar (Denscombe 2016, s.344-345).  
 
De stora skillnaderna mellan kvalitativ och kvantitativ forskning utgörs av att forskaren i en 
kvalitativ studie ständigt kan påverka den data som samlas in och därmed har en sådan studie 
inte samma opartiskhet och objektivitet som en kvantitativ studie (Denscombe 2016, s.345-
346).  
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En kvantitativ metod är betydligt mer lämpad när en forskning ska undersöka en större 
mängd data. Eftersom syftet med den här undersökningen är att påvisa om man kan generera 
en överavkastning på Stockholmsbörsen, utifrån book-to-market värden, så krävs att olika 
variabler undersöks som sedan kvantifieras. Datan har hämtats från Börsguide som årligen 
sammanfattar de viktigaste variablerna för företagen på Stockholmsbörsen och även från 
databasen Börsdata som innehåller information om historiska aktiepriser. Hade det tillämpats 
en kvalitativ metod i forskningen hade en så omfattande datainsamling inte varit möjlig. 
 

3.3 Strategins tillvägagångssätt 
 

3.3.1 Företagsurval 

Den ursprungliga studien av Fama och French (1992), om värde- och tillväxtaktier, använder 
sig av aktier från de amerikanska börserna för att skapa portföljer med hög och låg book-to-
market. För att nyansera forskningen inom detta område har den här studien genomförts på 
Stockholmbörsen istället för på de amerikanska börserna. Det ger en större förståelse för den 
svenska aktiemarknaden eftersom att denna typ av studie inte har en lika stor utbredning här. 
 

3.3.2 Metod för urval 

Tidigare forskning från Fama och French, bland annat de från 1992 och 1998, har använt 
olika metoder för urval av företag vars aktier ska ingå i portföljerna. Denna studie kommer att 
använda den mer utvecklade modellen från 1998 för urval av företag. Metoden går ut på att 
man sorterar alla företag på börsen utifrån book-to-market värden. Sedan använder man sig 
av den 30 % högsta samt lägsta kvintilen av företag och blankar 40 % av resterande företag 
som anses vara neutrala i sammanhanget (Fama & French 1998). 
 

3.3.3 Studiens tidsperiod 

För att studien ska bli så korrekt och rättvis som möjligt krävs det att man gör en jämförelse 
mot index över en längre tidsperiod. Valet av tidsperiod blir åren 2003-2013. Denna 
tidsperiod motiveras med att den data som studien använder sig av är mer svårtillgänglig 
innan 2003. Perioden innehåller även två nedgångar på börsen, under åren 2007-2009 och 
2011, vilket gör att den även kan påvisa prestationer i olika börsklimat. 
 

3.3.4 Avkastning 

Den här studien använder sig av måttet Holding Period Return (HPR) för att mäta 
portföljernas prestationer över den valda tidsperioden.  
 
Holding Period Return (HPR) är den totala avkastning en investerare får från en aktie eller en 
portfölj. Holding Period Return beräknas genom att subtrahera aktiepriset vid 
investeringsperiodens slut med aktiepriset vid investeringens början adderat med eventuella 
utdelningar under perioden. Detta divideras sedan med aktiepriset vid investeringsperiodens 
början (Lyle & Wang 2015). 
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Pt-1: Aktiepris vid investeringsperiodens slut 
Pt: Aktiepris vid investeringsperiodens början 
Income: Utdelning under investeringsperioden 
 

3.3.5 Överavkastning 

När en avkastning överstiger den genomsnittliga avkastningen på en finansiell marknad har 
det skett en överavkastning. Analytiker arbetar ständigt med att försöka förstå hur en 
överavkastning kan uppnås men då den inte alltid är positiv blir det betydligt svårare att 
förutse hur en överavkastning kan påverka en enskild investering. Därför läggs det ned 
mycket tid på att försöka förstå hur olika faktorer påverkar marknaden för att minimera risken 
att man investerar i aktier som kan generera en negativ överavkastning (Lyon et al. 1999).  
 
En överavkastning beror ofta på att aktier antingen är över- eller undervärderade men kan i 
stort sett bero på olika begivenheter som kommer från den skeva marknaden. Marknadens 
rörelse är svår att förutspå då den ofta uppför sig oberäkneligt. Eftersom att det saknas ett 
tydligt samband mellan faktisk avkastning och överavkastning är det svårt att förutspå 
huruvida resultatet av en investering kommer att bli i framtiden (Ibid). 
 
För att avgöra om en överavkastning har skett kommer portföljernas avkastning jämföras med 
index avkastning. Om en portföljs avkastning överstiger index avkastning så har en 
överavkastning genererats.  
 

3.3.6 OMX Stockholm 30 (OMXS 30) 

Den här studien använder sig av OMX Stockholm 30 Index. Detta är ett index över de 30 
mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen. OMXS 30 revideras två gånger per år. Historisk 
data för OMXS 30 samlas in för undersökningsperioden 2003-2013 och används sedan för att 
jämföra hur portföljerna, bestående av värde- och tillväxtaktier, har utvecklats jämfört med 
marknadsgenomsnittet för Stockholmsbörsen. 
 
Valet av detta index motiveras med att det är ett välkänt index som ger en sammanvägande 
bild över hur avkastningen för olika aktier inom olika branscher på Stockholmsbörsen 
förändras. 
 

3.3.7 Buy and hold 

Studien använder sig av en tvåårig buy and hold period, vilket innebär att portföljernas 
sammansättning revideras vartannat år. 
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3.3.8 Utdelning 

Portföljerna innehåller 20 bolag som kan komma att lämna utdelning under perioden som 
man håller dem. Denna studie beräknar avkastning tillsammans med utdelning vid varje 
investeringsperiods slut.  
 

3.3.9 Skatter och transaktionskostnader 

Denna studie tar inte hänsyn till skatter eller transaktionskostnader eftersom det är vedertaget 
att exkludera dessa i en studie som denna. Denna aspekt bör inte ha någon större effekt på 
studiens resultat.        
 

3.4 Datainsamling och skapandet av portföljer 

För att kunna uppnå undersökningens syfte krävs att man bygger två portföljer som är 
jämförbara med varandra och även jämförbara mot ett index, för att kunna påvisa om en 
överavkastning har skett under en viss tidsperiod. 
 
Data från alla företag noterade på Stockholmsbörsen för åren 2003-2013 samlades in från de 
olika upplagorna av Börsguide och även från databasen Börsdata. Datan som samlades in från 
Börsguide var bokfört justerat eget kapital, marknadsvärdet vid årets slut samt antal 
utestående aktier vid årets slut. Denna data samlades in för vartannat år eftersom att aktierna 
hålls i två år enligt en tvåårig buy and hold strategi. Data som samlades in från Börsdata var 
aktiepris för de olika investeringsperiodernas början och slut samt eventuell utdelning. Denna 
data samlades in för varje år. 
 
Historiska värden på book-to-market samlades således in för följande antal bolag vid varje 
års slut: 
 
Tabell 1. År och antal bolag 

År Bolag 

2002 296 

2004 279 

2006 275 

2008 263 

2010 257 

 

Tabell 1 visar antalet bolag som återfanns på Stockholmsbörsen respektive år. 
För alla företag på Stockholmsbörsen (Nasdaq OMX Stockholm) beräknades book-to-market 
värdet vid årsslut för året innan investeringsåret utifrån data hämtad ur Börsguide. 
Utifrån dessa värden delas företagen in i tre olika stora delar. Bolagen som återfinns i de 
30 % högsta och lägsta kvintilerna utgör underlag för portföljerna som ska bestå av värde- 
och tillväxtaktier och resterande 40 % betraktas som neutrala aktier och blankas på samma 
sätt som Fama och French gjorde i sin studie från 1998 på de amerikanska börserna. 
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Således tillhandahålls varje investeringsperiod av följande antal värde- och tillväxtaktier: 
 

Tabell 2. Period och antal aktier 

Investeringsperiod Antal aktier 

2003-2005 90 värdeaktier och 91 tillväxtaktier 

2005-2007 84 värdeaktier och 87 tillväxtaktier 

2007-2009 83 värdeaktier och 84 tillväxtaktier 

2009-2011 80 värdeaktier och 81 tillväxtaktier 

2011-2013 77 värdeaktier och 79 tillväxtaktier 

 

Historiska aktiepriser samlas sedan in från Börsdata. I de fall aktiepriset inte är tillgängligt i 
Börsdata så används nästa aktie i 30 % kvintilen. Varje investeringsperiod utgörs av två 
portföljer innehållande 20 värde- respektive tillväxtaktier. 
 

3.5 Tillvägagångssätt och beräkning av avkastning 

Resultatet och avkastningen beräknas utifrån de tvååriga investeringsperioderna 2003-2005, 
2005-2007, 2007-2009, 2009-2011 samt 2011-2013. Värdet för beräkningen av book-to-
market tillhandahålls från årsredovisningar för året innan varje periods start. Följaktligen 
används årsredovisningsdata från år 2002 inför investeringsperiod 2003-2005. Investeringen 
har sin start den första bankdagen i maj samma år som investeringsperioden och slutar den 
sista bankdagen närmast första maj för året vid investeringsperiodens slut. Således ser den 
första tvååriga investeringsperioden ut på följande sätt: start 2003-05-02 med slut 2005-04-
29.   
 
Denna förskjutning från årets början till den femte månaden samma år har skett för att 
säkerställa att årsredovisningarna har gjorts tillgängliga för allmänheten innan investeringen 
äger rum. Denna förskjutning står i enlighet med tidigare forskning inom samma område 
dock står val av månad i kontrast med Fama och French undersökning från 1998. Deras 
investeringsperiod på de amerikanska börserna hade sin start den 1:a juni. Den här 
undersökningen använder 1:a maj efter en kontroll av att de svenska årsredovisningarna 
gjorts tillgängliga innan datumet för investeringens start. För att få en så liten påverkan som 
möjligt på aktiepriset, utifrån informationen som återfinns i årsredovisningen, så har 
investeringen skett så tidigt som möjligt efter att årsredovisningen gjorts tillgänglig för 
allmänheten. 
 
Vid varje investeringsperiods början köps en aktie från varje bolag som enligt beräkningen av 
book-to-market ska ingå i portföljen för värde- respektive tillväxtaktier. Det sker ingen 
viktning av portföljen. 
 
Vid slutet av varje årsperiod, i det här fallet den sista bankdagen närmast 1:a maj, beräknas 
avkastningen inklusive eventuell utdelning under perioden. 
 
Den första investeringsperioden löper från 1:a maj 2003 till den 29:e april 2005. Portföljen 
för värde- respektive tillväxtaktier utgörs av 20 stycken aktier, en aktie från varje bolag.   
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Den andra investeringsperioden löper från den 2:a maj 2005 till den 30:e april 2007. 
Portföljen för värde- respektive tillväxtaktier utgörs av 20 stycken aktier, en aktie från varje 
bolag. 
 
Den tredje investeringsperioden löper från den 2:a maj 2007 till den 30:e april 2009. 
Portföljen för värde- respektive tillväxtaktier utgörs av 20 stycken aktier, en aktie från varje 
bolag. 
 
Den fjärde investeringsperioden löper från den 4:e maj 2009 till den 29:e april 2011. 
Portföljen för värde- respektive tillväxtaktier utgörs av 20 stycken aktier, en aktie från varje 
bolag. 
 
Den sista investeringsperioden löper från den 2:a maj 2011 till den 30 april 2013. Portföljen 
för värde- respektive tillväxtaktier utgörs av 20 stycken aktier, en aktie från varje bolag. 
 
Efter sortering av de 20 bolagen med högst book-to-market tas data över det historiska 
aktiepriset vid investeringsperiodernas början och slut fram med hjälp av databasen Börsdata. 
Eftersom att avkastningen beräknas på årsbasis så behövs information om historiska 
aktiepriser varje år. När priset per aktie är framtaget för varje aktie i portföljen beräknas 
avkastningen per aktie fram. Då avkastningen tar hänsyn till utdelningar så samlas även 
denna information in från Börsdata. För beräkning av avkastning har som tidigare nämnts 
Holding Period Return (HPR) använts och beräkningarna har gjorts med hjälp av Microsoft 
Excels verktyg för resultatberäkning.  
 
Samtliga portföljer med värde- respektive tillväxtaktier för alla investeringsperioder återfinns 
som bilagor under Bilaga 1-20. 
 
När avkastningen beräknats för respektive portfölj jämfördes den faktiska avkastningen mot 
index avkastning under samma period. Om portföljens genomsnittliga avkastning överstiger 
index avkastning så har portföljen genererat en överavkastning. Följaktligen gäller det 
motsatta om portföljens genomsnittliga avkastning istället understiger index avkastning. 
Portföljen har då underpresterat. 
 

3.6 Validitet 

Validitet beskriver om forskningen mäter det den avser att mäta. Det är viktigt att rätt 
variabler väljs ut som även återspeglar rätt information (Denscombe 2016, s.410). 
 
I undersökningen har marknadsvärdet för företagens aktie och företagens bokförda justerade 
egna kapital valts ut för att kunna beräkna book-to-market värdet. Det är viktigt att påvisa att 
det bokförda justerade egna kapitalet förmodligen inte återspeglar det pricksäkra värdet för 
det datum som används i studien. Det är väldigt svårt för en investerare att få fram ett 
pricksäkert värde för företagets egna kapital vid ett givet datum då ett företags bokförda 
värde ständigt förändras utan att det direkt tillkännages. Studiens validitet skulle därför kunna 
stärkas genom att man istället för årsrapporter tittar på företagens kvartalsrapporter för 
insamling av data. 
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3.7 Reliabilitet 

Reliabilitet beskriver hur tillförlitlig en undersökning är. Det är viktigt att förstå hur stabil en 
undersökning är och vilka mätfel som kan uppkomma. Reliabilitet visar ifall samma resultat 
skulle uppnås om undersökningen återupprepas (Denscombe 2016, s.411-412). 
 
Den data som används i den här studien är konstant och kommer att vara samma oavsett från 
vilken källa den samlas in. Ett företags värde kan inte ändras historiskt och därför återspeglar 
den data som har samlats in det riktiga värdet. Eftersom att det bokförda värdet, som återfinns 
i en årsredovisning, är konstant så blir resultatet likgiltigt om undersökningen replikeras. 
Historiska aktiepriser och utdelningar har hämtats från Börsdata, vilket återigen är data som 
inte förändras över tid. Datan som den här studien använder sig av förändras alltså inte vilket 
medför att studien är stabil och hållbar över tid. 
 

3.8 Metodkritik 

I den här undersökningen har vi använt oss av de olika upplagorna av Börsguide samt 
databasen Börsdata som är en databas där information om historiska aktiepriser och utdelning 
kan hämtas från olika företag som återfinns på Stockholmsbörsen. Problematiken som 
uppstår med att samla in data från olika källor är att i Börsguide så återfinns alla företag som 
finns på Stockholmsbörsen under det specifika året som upplagan tillhör. Börsdata har en 
sämre bredd på data som har gjort att studien för vissa företag inte kunnat få fram den data 
som behövs för att kunna beräkna aktiens avkastning. 
 
Eftersom att studien inte kunnat beräkna avkastningen för alla bolag som återfinns på 
Stockholmsbörsen kan urvalet ha blivit skevt. Studien använder sig av Fama och French 
(1998) metodik över bildandet av portföljer utifrån företagens beräknade book-to-market 
värden. I de fall det saknades information om ett företag i Börsdata tvingades studien att 
utesluta dessa företag vilket har resulterat i ett mindre bortfall. 
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4 Empiriska Resultat 

I följande kapitel kommer studiens resultat att redogöras. Resultatet presenteras först i en 

uppdelning av de olika portföljerna, sedan följer en presentation av alla portföljer inklusive 

jämförelse med index.  

 

Den här studien utfördes genom att skapa två portföljer med värde- respektive tillväxtaktier 
som genom en tvåårig buy and hold strategi skulle generera en överavkastning på 
Stockholmsbörsen under perioden 2003-2013. För att påvisa portföljernas prestation har 
jämförelse gjorts mot index, Stockholm OMX 30. Portföljernas avkastning mot index 
avkastning kommer att jämföras på årsbasis men det kommer även ske en sammanvägd 
jämförelse för den årliga genomsnittliga avkastningen över hela tioårsperioden.  
 

4.1 Jämförelse av portföljer för värde- och tillväxtaktier mot index  

Tabell 3 visar hur portföljen med värdeaktier har utvecklats jämfört med index. 
 

Tabell 3. Utveckling portfölj med värdeaktier 

År Avkastning OMXS 30 Skillnad 

2003 0,991 0,336 0,655 

2004 0,405 0,081 0,324 

2005 0,664 0,374 0,29 

2006 0,379 0,229 0,15 

2007 -0,178 -0,222 0,044 

2008 -0,198 -0,225 0,027 

2009 0,751 0,362 0,389 

2010 0,293 0,095 0,198 

2011 -0,172 -0,089 -0,083 

2012 0,164 0,132 0,032 

Alla år 0,310 0,104 0,206 
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Figur 1. Värdeaktier och OMXS 30, årlig HPR 

 

I ftabell 3 och figur 1 kan man se hur portföljen bestående av värdeaktier, det vill säga aktier 
med ett högt book-to-market värde, har förändrats under perioden 2003-2013. Tabellen och 
figuren redovisar även hur index Stockholm OMX 30 har presterat under samma period.  
 
Utifrån tabellen kan man se att portföljen med värdeaktier har en högre avkastning än index 
alla år förutom under 2011. Portföljen gav då en negativ avkastning på -17,2 %, medan index 
endast sjönk med -8,9 % under samma år. Det går även att se att det inträffat tre nedgångar på 
börsen under åren 2007, 2008 och 2011. Under dessa år har både portföljen och index haft en 
negativ avkastning. Portföljen ger under dessa år en avkastning på -17,8 %, -19,8 % samt  
-17,2 %. Sammantaget har portföljen med värdeaktier haft en genomsnittlig avkastning som 
är högre än den genomsnittliga avkastningen för index över hela tioårsperioden. När man 
jämför den genomsnittliga avkastningen för portföljen mot index kan man se att portföljen 
har haft en genomsnittlig avkastning på 31 % per år medan index har haft en genomsnittlig 
avkastning på 10,4 % per år över samma period. Det ger en överavkastning på 20,6 % om 
året för perioden 2003-2013.  
 
I tabell 4 ser man hur portföljen bestående av tillväxtaktier, det vill säga aktier med ett lågt 
book-to-market värde, har förändrats under perioden 2003-2013. Tabellen redovisar även hur 
index Stockholm OMX 30 har presterat under samma period. 
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Tabell 4. Utveckling portfölj med tillväxtaktier 

År Avkastning OMXS 30 Skillnad 

2003 0,394 0,336 0,058 

2004 0,259 0,081 0,178 

2005 0,971 0,374 0,597 

2006 0,171 0,229 -0,058 

2007 -0,108 -0,222 0,114 

2008 -0,105 -0,225 0,12 

2009 0,552 0,362 0,19 

2010 0,095 0,095 0 

2011 0,064 -0,089 0,153 

2012 0,109 0,132 -0,023 

Alla år 0,240 0,104 0,136 

 

 
Figur 2. Tillväxtaktier och OMXS 30, årlig HPR 

 
Utifrån tabell 4 och figur 2 kan man se att portföljen med tillväxtaktier har genererat en bättre 
avkastning än index under samtliga år förutom under 2006 och 2012. Under 2006 gav 
portföljen en avkastning på 17,1 % jämfört med index avkastning på 22,9 %. Under 2012 gav 
portföljen en avkastning på 10,9 % medan index hade en avkastning på 13,2 %. Portföljen har 
en negativ avkastning under 2007 och 2008 på -10,8 % respektive -10,5 %. När man tittar på 
den genomsnittliga avkastningen för hela tioårsperioden kan man se att portföljen med 
tillväxtaktier har haft en högre avkastning jämfört med index. Portföljen har haft en 
genomsnittlig avkastning på 24 % per år under perioden 2003-2013 medan index har haft en 
genomsnittlig avkastning på 10,4 % per år under samma period. Detta ger en överavkastning 
på 13,6 % om året för perioden 2003-2013. 
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Nedan visas en figur över index förändring under perioden 2003-2013 

 
Figur 3. Utveckling OMXS 30 
Källa: Börsdata 

 
Utifrån figur 3 kan man se att börsen har haft en kraftigt negativ utveckling från 2007 fram 
till 2009. I slutet på 2011 inträffar ytterligare en negativ utveckling, dock inte av samma 
karaktär som för 2007-2009. I tabell 3 och 4 redovisas index avkastning tillsammans med 
portföljerna för värde- respektive tillväxtaktier. Där kan man se att index hade en negativ 
avkastning under 2007 och 2008 på -22,2 % respektive -22,5 %. 2011 inträffade ännu en 
negativ avkastning på -8,9 %. Den genomsnittliga avkastningen för index under perioden 
2003-2013 är 10,4 % per år. 
 

4.2 Jämförelse av portföljen med värdeaktier mot portföljen med 
tillväxtaktier 

På nästa sida visas en tabell som innehåller avkastningen för portföljerna med värde- och 
tillväxtaktier tillsammans med avkastningen för OMXS 30 under perioden 2003-2013. 
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Tabell 5. Årlig avkastning för portfölj med värdeaktier, tillväxtaktier och OMXS 30 

År Avkastning värdeaktier Avkastning tillväxtaktier OMXS 30 

2003 0,991 0,394 0,336 

2004 0,405 0,259 0,081 

2005 0,664 0,971 0,374 

2006 0,379 0,171 0,229 

2007 -0,178 -0,108 -0,222 

2008 -0,198 -0,105 -0,225 

2009 0,751 0,552 0,362 

2010 0,293 0,095 0,095 

2011 -0,172 0,064 -0,089 

2012 0,164 0,109 0,132 

Alla år 0,310 0,240 0,104 

 

 
Figur 4. Värdeaktier, Tillväxtaktier och OMXS 30, årlig HPR 

 
I tabell 5 kan man se att portföljen med värdeaktier har en högre avkastning än portföljen 
med tillväxtaktier under åren 2003, 2004, 2006, 2009, 2010 och 2012. Med andra ord har 
portföljen med värdeaktier bäst avkastning för sex av totalt tio år. Under 2007 och 2008 visar 
båda portföljer på en negativ avkastning. Portföljen med värdeaktier ger under dessa två år en 
negativ avkastning på -17,8 % samt -19,8 % medan portföljen med tillväxtaktier presterar 
något bättre och ger en negativ avkastning på -10,8 % och -10,5 %. Under 2011 ger 
portföljen med värdeaktier ytterligare en negativ avkastning på -17,2 % medan portföljen 
med tillväxtaktier istället ger en positiv avkastning motsvarande 6,4 % för samma år.  
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Den genomsnittliga avkastningen för perioden 2003-2013 är för portföljen med värdeaktier 
31 % per år och för portföljen med tillväxtaktier 24 % per år. Portföljen med värdeaktier har 
under denna period totalt sett en avkastning som är 7 % högre om året jämfört med portföljen 
med tillväxtaktier. 
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5 Analys och diskussion 

I följande kapitel analyseras studiens resultat utifrån de teorier och tidigare forskning som 

belysts i tidigare kapitel. Diskussion sker även kring vad undersökningens resultat faktiskt 

visar och hur det har besvarat studiens frågeställningar.   

 

5.1 Analys och diskussion 

Syftet med den här studien var att undersöka om en portfölj skapad utifrån book-to-market 
kan generera en överavkastning på Stockholmsbörsen under perioden 2003-2013.  
 
Resultatet visar att portföljer, oavsett om de innehåller värde- eller tillväxtaktier, genererar en 
överavkastning på Stockholmsbörsen, sett över hela undersökningsperioden. Dock genererar 
portföljerna under vissa år en något sämre avkastning än index, men totalt sett sker 
fortfarande en överavkastning. Enligt resultatet genererar portföljen med värdeaktier en 
genomsnittlig överavkastning på 20,6 % om året under perioden 2003-2013. Portföljen med 
tillväxtaktier genererar även den en genomsnittlig överavkastning, under samma period, 
motsvarande 13,6 %. 
 
Enligt teorin om fundamental analys kan en investerare, genom att analysera flera faktorer 
som berör en aktie, skapa sig en uppfattning om värdet på olika aktier. Fundamental analys 
används för att försöka förutse en framtida avkastning. Eftersom att den här studien enbart 
använt sig av en specifik kvot, det vill säga book-to-market värdet, använder sig studien bara 
till viss del av en fundamental analys. Med hjälp av denna kvot var målet att försöka förutspå 
den framtida avkastningen, som i det här fallet skulle vara positivt och dessutom högre än 
börsens genomsnitt. Resultatet visar att studien framgångsrikt har kunnat använda sig av 
fundamental analys för att generera en positiv avkastning över tid. Samtidigt har 
avkastningen överstigit genomsnittet. Dock kan man se att portföljerna med värdeaktier har 
haft en negativ avkastning under åren 2007, 2008 samt 2011. Samma gäller för portföljen 
med tillväxtaktier under åren 2007 och 2008. Detta motsäger teorin om fundamental analys 
eftersom att den förväntade positiva avkastningen under dessa år inte uppnåddes. 
 
Den negativa avkastningen 2007-2008 förklaras med den stora finanskrisen som ägde rum 
under dessa år, fram till 2009. Under 2011 inträffade ännu en negativ avkastning för 
värdeaktierna. Stockholmsbörsen hade under samma år en recession, till följd av den 
europeiska skuldkrisen, som även återspeglades i denna portfölj.  
 
Enligt den effektiva marknadshypotesen är kapitalmarknader effektiva, vilket innebär att en 
investerare inte kan generera en avkastning högre än genomsnittet eftersom att all 
information redan återspeglas i aktiens pris. Eftersom att studien använder sig av både 
historisk information samt publikt utgiven information, om företag och dess aktier, kan teorin 
om den mellanstarka formen alltså prövas. Då portföljerna bevisligen genererar en avkastning 
högre än genomsnittet så punkterar det delvis teorin om den effektiva marknaden. Till vilken 
grad detta visar sig vara sant är dock diskuterbart. Eftersom att undersökningsperioden 
påverkas av två nedgångar på börsen, under 2007-2009 samt 2011, kan det ha påverkat 
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resultatet och avkastningen. Eftersom att den effektiva marknadshypotesen inte tar hänsyn till 
dessa typer av fenomen, påverkar det huruvida resultatet fullt ut är jämförbart med denna 
teori. Utgår man emellertid utifrån de faktiska värdena för undersökningen visar dessa att 
Stockholmsbörsen således inte är en effektiv marknad eftersom att avkastningen hos 
portföljerna med värde- respektive tillväxtaktier överstigit börsens genomsnittliga 
avkastning.   
 
Syftet med den här undersökningen var även att undersöka om en portfölj med värdeaktier 
kunde överträffa en portfölj med tillväxtaktier.  
 
Utifrån resultatet kan man se att portföljen med värdeaktier överträffar portföljen med 
tillväxtaktier, sett under hela undersökningsperioden. Även fast portföljen med tillväxtaktier 
under vissa enskilda år hade en bättre avkastning än portföljen med värdeaktier lönar det sig 
ändå att över tid investera i en portfölj med värdeaktier.  
 
Enligt teorin om book-to-market ska en portfölj med värdeaktier prestera bättre än en portfölj 
med tillväxtaktier. Studiens resultat bekräftar denna teori. Portföljen med värdeaktier ger, 
under perioden 2003-2013, i genomsnitt en avkastning motsvarande 31 % per år medan 
portföljen med tillväxtaktier, under samma period, i genomsnitt ger en avkastning 
motsvarande 24 % per år. Detta visar att en portfölj med värdeaktier har en genomsnittlig 
avkastning som är 7 % högre om året än avkastningen för en portfölj med tillväxtaktier.  
 
Den globala studien av Fama och French (1998), som jämförde värde- och tillväxtaktier, 
visar att värdeaktier ger högre avkastning jämfört med tillväxtaktier. Den genomsnittliga 
avkastningen för de globala portföljerna med värdeaktier, som återfinns i Fama och French 
studie, visar att värdeaktier har en årlig avkastning som är 7,68 % högre än för portföljer med 
tillväxtaktier. Den här studiens resultat visar på en årlig genomsnittlig avkastning som är 7 % 
högre för portföljen med värdeaktier jämfört med portföljen med tillväxtaktier. Studiens 
resultat ligger alltså bra till i jämförelse med Fama och French globala studie om värde- och 
tillväxtaktier.  
 
Under vissa år presterar portföljen med tillväxtaktier bättre än portföljen med värdeaktier. En 
förklaring till detta kan vara att portföljen med tillväxtaktier under de åren var mer 
diversifierad och därför hade en lägre osystematisk risk. Man kan även se att under 
finanskrisen år 2007-2009 så tappade båda portföljerna i värde. Samtidigt minskade även 
Stockholmsbörsen kraftigt i värde, enligt index. Den systematiska risken är således väldigt 
svår att undvika när det väl inträffar en händelse som påverkar hela marknader.  
 
Ett alternativ till att enbart skapa portföljer utifrån book-to-market hade varit att fördela 
kapitalet enligt portföljteorin. Portföljen med tillväxtaktier hade en bättre avkastning än 
portföljen med värdeaktier under de fyra åren 2005, 2007, 2008 och 2011. Om kapitalet 
under dessa år istället hade investerats utifrån portföljteorin, alltså att man exempelvis hade 
satsat på portföljen med tillväxtaktier istället för portföljen med värdeaktier, hade den 
genomsnittliga och totala avkastningen förmodligen kunnat bli högre.  
 
Förvånansvärt är emellertid att portföljen med tillväxtaktier genererade den bästa 
avkastningen under recessionsåren 2007, 2008 samt 2011. Enligt tidigare forskning av Fama 
och French (1992) ska värdeaktier prestera bättre än tillväxtaktier under lågkonjunkturer. I 
den här undersökning har vi fått det motsatta resultatet. Under finanskrisen 2007-2008 
tappade index ca 22,4 % i värde. Även fast båda portföljerna med värde- respektive 
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tillväxtaktier också gav en negativ avkastning under dessa år var det portföljen med 
tillväxtaktier som klarade sig bäst med en negativ avkastning på cirka -10,7 %. Detta var 
bättre än index och portföljen med värdeaktier, som gav en negativ avkastning på ca -22,4 % 
respektive -18,8 % under dessa år. Under 2011 gav index och portföljen med värdeaktier 
ytterligare ett år med negativ avkastning och under denna period genererade portföljen med 
tillväxtaktier istället en positiv avkastning. Sambandet som går att utröna utifrån dessa 
händelser är att tillväxtaktier verkar prestera bättre än värdeaktier när det inträffar nedgångar 
på börsen. Tillväxtaktier verkar alltså ha en mindre systematisk risk jämfört med värdeaktier.   
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6 Slutsats 
I detta kapitel presenteras de slutsatser som tagits utifrån studiens resultat och analys. Som 
avslutning ges förslag till vidare forskning inom ämnet. 

 

6.1 Slutsatser 

Likt tidigare forskning, inom området värde- och tillväxtaktier, har den här studien visat att 
man med en relativt enkel metod om historisk och publik information kan identifiera över- 
och undervärderade aktier. Genom att investera i framförallt värdeaktier kan man generera en 
avkastning på Stockholmsbörsen som överstiger genomsnittet. Studiens resultat visar också 
att en investering i tillväxtaktier kan generera en överavkastning på Stockholmsbörsen. Även 
fast resultatet visar att så är fallet kan man inte med säkerhet utesluta att det finns andra 
faktorer som påverkar avkastningen för dessa typer av aktier. Studien visade att en finanskris 
kan ha stor påverkan på hur aktierna utvecklas. Under en börskris hade det varit bättre att 
investera i övervärderade aktier, så kallade tillväxtaktier, vilket visar att teorin om book-to-
market således inte är fullständig.  
 
Vidare visar undersökningens resultat att värdeaktier överträffar tillväxtaktier i det långa 
loppet. Dock har det visat sig att tillväxtaktier under vissa år, framförallt under 
lågkonjunkturer, presterar bättre än värdeaktier.  
 
Som sammanfattande slutsats kan därför sägas att en investering i både värde- och 
tillväxtaktier kan generera en överavkastning på Stockholmsbörsen. Över tid presterar 
värdeaktier bättre än tillväxtaktier. En investering i tillväxtaktier har dock visat sig vara ett 
bättre alternativ under lågkonjunkturer eftersom att de då ger en bättre avkastning än 
värdeaktier. 
 

6.2 Förslag till fortsatta studier 

Som förslag till fortsatta studier inom ämnet kan man göra en liknande studie som denna 
genom att använda sig av kvartalsrapporter istället för årsrapporter. Eftersom att 
årsrapporternas information är historisk när den görs offentlig så kan värdena ha förändrats 
under tiden från dokumentation till offentliggörande. Genom att använda kvartalsrapporter 
kan man eventuellt få fram data som mer precist återspeglar det aktuella bokförda egna 
justerade kapitalet vilket skulle kunna öka undersökningens tillförlitlighet. 
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8 Bilagor 

Bilaga 1. Värdeaktier 2003 

Företag Book-to-Market 
Värde 

Pris 2003-
05-02 

Pris 2004-
04-29 

Utdelni
ng  

Avkastning 
2003 

BURE EQUITY 12,80876166 3,91 9,76 0 1,496163683 
DUROC 3,133826774 10,5 10,5 0 0 
SAS 2,715537279 116,4 198 0 0,701030928 
INTELLECTA 2,230046948 20,5 29 0 0,414634146 
CONCORDIA 
MARITIME 

2,176280618 10,8 17 0,5 0,62037037 

BONG 
LJUNGDAHL 

2,10540387 13,35 20,53 0 0,537827715 

IFS B 2,020116204 24,99 77,73 0 2,110444178 
NOVESTRA 1,995154624 3,45 8,47 0 1,455072464 
FAST PARTNER 1,98154108 7,2 13 0,5 0,875 
ACTIVE BIOTECH 
B 

1,866175568 10,22 44,99 0 3,402152642 

BOLIDEN 1,829270446 13,17 26,39 0 1,003796507 
SOFTRONIC B 1,766217084 1,95 2,88 0 0,476923077 
PROACT IT 
GROUP 

1,616265038 14,2 23,8 0 0,676056338 

TRACTION B 1,587301587 25 30,33 0,8 0,2452 
HAVSFRUN 1,572904707 12,15 28,29 1,5 1,451851852 
RETAIL AND 
BRANDS 

1,475555556 59,3 155,55 0 1,623102867 

NCC A 1,459524468 48,5 54,5 2,75 0,180412371 
KNOW IT  1,385107704 6,3 19,4 0,75 2,198412698 
BIOINVENT INT. 1,336499322 8,44 8,44 0 0 
MIDWAY 1,335262045 15,8 20 1,25 0,344936709 
PORTFÖLJ     0,990669427 
OMXS 30  519,29 693,6  0,335669857 
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Bilaga 2. Värdeaktier 2004 

Företag Book-to-market 
värde 

Pris 2004-
04-29 

Pris 2005-
04-30 

Utdelni
ng  

Avkastning 
2004 

BURE EQUITY 12,80876166 9,76 12,67 0 0,298155738 
DUROC 3,133826774 10,5 17,2 0 0,638095238 
SAS 2,715537279 198 189 0 -0,045454545 
INTELLECTA 2,230046948 29 30,4 0 0,048275862 
CONCORDIA 
MARITIME 

2,176280618 17 31 3 1 

BONG 
LJUNGDAHL 

2,10540387 20,53 29,41 0 0,43253775 

IFS B 2,020116204 77,73 66 0 -0,150906986 
NOVESTRA 1,995154624 8,47 12,13 0 0,432113341 
FAST PARTNER 1,98154108 13 19,7 0,65 0,565384615 
ACTIVE BIOTECH 
B 

1,866175568 44,99 31,08 0 -0,309179818 

BOLIDEN 1,829270446 26,39 27,22 0 0,031451307 
SOFTRONIC B 1,766217084 2,88 2,82 0,1 0,013888889 
PROACT IT 
GROUP 

1,616265038 23,8 17,7 0 -0,256302521 

TRACTION B 1,587301587 30,33 42 0,93 0,415430267 
HAVSFRUN 1,572904707 28,29 28 1,5 0,042771297 
RETAIL AND 
BRANDS 

1,475555556 155,55 518,35 0 2,332369013 

NCC A 1,459524468 54,5 102 14,5 1,137614679 
KNOW IT  1,385107704 19,4 34,6 1,5 0,860824742 
BIOINVENT INT. 1,336499322 8,44 10,07 0 0,193127962 
MIDWAY 1,335262045 20 26,7 1,5 0,41 
PORTFÖLJ     0,404509842 
OMXS 30  693,6 749,54  0,080651672 
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Bilaga 3. Tillväxtaktier 2003 

Företag Book-to-market 
värde 

Pris 2003-
05-02 

Pris 2004-
04-29 

Utdelni
ng 

Avkastning 
2003 

HQ  0,138888889 9,59 21,61 0 1,253388947 
HENNES & MAURITZ 
(H&M) 

0,13969253 89,25 93,5 3 0,081232493 

CLAS OHLSON 0,147083059 74 100,5 2 0,385135135 
SECTRA  0,170709154 30,67 47,22 0,5 0,555917835 
SWEDISH MATCH 0,173145395 59 77 1,7 0,333898305 
ASTRAZENECA 0,192504494 328,5 362 5,21 0,117838661 
SINTERCAST 0,19575177 43,42 58,91 0 0,356748042 
HEBA 0,198457066 26,67 30,67 0,8 0,179977503 
AXFOOD 0,202581993 40,25 44,13 1,38 0,13068323 
NOKIA 0,223663806 134 108 2,72 -

0,173731343 
CTT SYSTEMS 0,254403131 16,56 16,71 0 0,009057971 
BEIJER 
ELECTRONICS 

0,282736445 20,16 21,83 0,92 0,128472222 

DORO 0,308570098 20,63 23,5 0 0,13911779 
MEDA 0,31765342 5,58 12,41 0,2 1,259856631 
ABB LTD 0,319337617 20,43 41,89 0 1,050416055 
AXIS 0,326821272 12 14 0 0,166666667 
NIBE INDUSTRIER 0,35550127 16,88 29,38 0,46 0,767772512 
SECURITAS  0,363037475 38,56 46,11 2 0,247665975 
GETINGE 0,379223181 44,83 85,08 1,35 0,927950033 
FAGERHULT 0,38851096 33,67 29,17 3 -

0,044550045 
PORTFÖLJ     0,393675731 
OMXS 30  519,29 693,6  0,335669857 
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Bilaga 4. Tillväxtaktier 2004 

Företag Book-to-market 
värde 

Pris 2004-
04-29 

Pris 2005-
04-30 

Utdelni
ng 

Avkastning 
2004 

HQ  0,138888889 21,61 24,58 4,5 0,345673299 
HENNES & MAURITZ 
(H&M) 

0,13969253 93,5 122,75 4 0,355614973 

CLAS OHLSON 0,147083059 100,5 139 0 0,383084577 
SECTRA  0,170709154 47,22 59,73 0 0,264930114 
SWEDISH MATCH 0,173145395 77 84 1,9 0,115584416 
ASTRAZENECA 0,192504494 362 310,5 5,55 -

0,126933702 
SINTERCAST 0,19575177 58,91 57,48 0 -

0,024274317 
HEBA 0,198457066 30,67 38 0,8 0,265079883 
AXFOOD 0,202581993 44,13 46 2,75 0,104690687 
NOKIA 0,223663806 108 113,5 2,98 0,078518519 
CTT SYSTEMS 0,254403131 16,71 13,05 0 -

0,219030521 
BEIJER 
ELECTRONICS 

0,282736445 21,83 29,16 1 0,381584975 

DORO 0,308570098 23,5 16,9 0 -
0,280851064 

MEDA 0,31765342 12,41 22,88 0,2 0,859790492 
ABB LTD 0,319337617 41,89 43,06 0 0,027930294 
AXIS 0,326821272 14 25 0,5 0,821428571 
NIBE INDUSTRIER 0,35550127 29,38 53,63 0,75 0,850918993 
SECURITAS  0,363037475 46,11 64,51 3 0,464107569 
GETINGE 0,379223181 85,08 98,61 1,65 0,17842031 
FAGERHULT 0,38851096 29,17 37,67 1 0,325677065 
PORTFÖLJ     0,258597257 
OMXS 30  693,6 749,54  0,080651672 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

Bilaga 5. Värdeaktier 2005 

Företag Book-to-market 
värde 

Pris 2005-
05-02 

Pris 2006-
04-28 

Utdelni
ng  

Avkastning 
2005 

DUROC  1,450011642 17,8 36 0 1,02247191 
HAVSFRUN 
INVESTMENT 

1,338224134 28 39,2 1,5 0,453571429 

ROTTNEROS 1,12881549 16 18,78 1 0,23625 
SVOLDER B 1,115359043 46,5 18,31 0 -

0,606236559 
BURE EQUITY 1,095534078 12,61 18,31 0 0,452022205 
SAS  0,93181135 196,5 298,5 0 0,519083969 
CONCORDIA 
MARITIME 

0,92816614 31,2 47,8 1 0,564102564 

LUXONEN  0,926749892 74,25 93 0 0,252525253 
TRACTION  0,911453074 41,67 71,5 0,93 0,738180946 
TELE2 B 0,901557999 72,48 93,25 0 0,28656181 
BONG LJUNGDAHL 0,885920184 28,35 42,2 0 0,488536155 
BOLIDEN 0,877003469 27,68 137,96 2 4,056358382 
INTELLECTA  0,856993815 30,4 44,3 0 0,457236842 
STORA ENSO R 0,82894994 95,25 115,5 4,21 0,2567979 
ADDNODE B  0,818984975 19,2 27,8 0 0,447916667 
SCA B 0,818796801 83,17 111,7 3,67 0,387158831 
KINNEVIK B 0,784579894 61,5 111 1,6 0,830894309 
HOLMEN B 0,733345576 194,5 319 11 0,696658098 
SSAB A 0,727912068 48,16 121,09 3 1,576619601 
KLÖVERN A 0,722320638 4,4 4,96 0,18 0,168181818 
PORTFÖLJ     0,664244606 
OMXS 30  754,79 1036,87  0,373719843 
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Bilaga 6. Värdeaktier 2006 

Företag Book-to-market 
värde 

Pris 2006-
04-28 

Pris 2007-
04-30 

Utdelni
ng 

Avkastning 
2006 

DUROC  1,450011642 36 31,4 0 -
0,127777778 

HAVSFRUN 
INVESTMENT 

1,338224134 39,2 35 1,5 -
0,068877551 

ROTTNEROS 1,12881549 18,78 13,94 1 -
0,204472843 

SVOLDER B 1,115359043 18,31 87,5 6,8 4,150191152 
BURE EQUITY 1,095534078 18,31 24,65 0 0,346258875 
SAS  0,93181135 298,5 459 0 0,537688442 
CONCORDIA 
MARITIME 

0,92816614 47,8 43,5 1 -
0,069037657 

LUXONEN  0,926749892 93 112 0 0,204301075 
TRACTION  0,911453074 71,5 74,5 1,1 0,057342657 
TELE2 B 0,901557999 93,25 115,75 3,6 0,279892761 
BONG LJUNGDAHL 0,885920184 42,2 38,23 0 -

0,094075829 
BOLIDEN 0,877003469 137,96 156,42 4 0,162800812 
INTELLECTA  0,856993815 44,3 72,25 6,5 0,77765237 
STORA ENSO R 0,82894994 115,5 123,25 4,05 0,102164502 
ADDNODE B  0,818984975 27,8 29,7 3,3 0,18705036 
SCA B 0,818796801 111,7 115,83 4 0,072784244 
KINNEVIK B 0,784579894 111 133,5 1,7 0,218018018 
HOLMEN B 0,733345576 319 301 12 -

0,018808777 
SSAB A 0,727912068 121,09 205,88 4,5 0,737385416 
KLÖVERN A 0,722320638 4,96 6,38 0,23 0,33266129 
PORTFÖLJ     0,379157077 
OMXS 30  1036,87 1273,83  0,228533953 
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Bilaga 7. Tillväxtaktier 2005 

Företag Book-to-market 
värde 

Pris 2005-
05-02 

Pris 2006-
04-28 

Utdeln
ing 

Avkastning 
2005 

RAYSEARCH 
LABORATORIES 

0,018821757 28,25 58,67 0 1,076814159 

UNIBET 0,060626185 22,92 21,8 0,28 -
0,036649215 

CLAS OHLSON  0,104369919 139 149 0 0,071942446 
ORIFLAME 0,112609947 149,5 278,5 8,42 0,919197324 
ACTIVE BIOTECH 0,114319587 10,22 64,79 0 5,339530333 
HENNE & MAURITZ 
(H&M) 

0,11468963 124 139,75 4,75 0,165322581 

HQ  0,115617433 24,71 44,3 3 0,914204775 
SINTERCAST 0,116826504 56,06 82,66 0 0,474491616 
MILLICOM 0,120766735 128 361,5 0 1,82421875 
ENEA 0,124675581 14,12 59,55 0 3,217422096 
HEBA 0,132486108 37,67 51,83 1,17 0,406955137 
ENIRO 0,138087318 1584,38 1514,06 86,74 0,010363675 
SECTRA 0,143111476 58,93 47,42 0 -

0,195316477 
PRICER 0,143686662 9,6 11,5 0 0,197916667 
NIBE INDUSTRIER 0,152230842 55 70,63 0,75 0,297818182 
SEMCON 0,155818138 42,3 71,25 0 0,684397163 
SWEDISH MATCH 0,157507521 84 110,5 2,1 0,34047619 
LUNDIN PETROLEUM 0,169387755 53 101,5 0 0,91509434 
AVANZA 0,179330152 48,8 143 2 1,971311475 
MTG B 0,182119416 202,04 369,34 0 0,828053851 
PORTFÖLJ     0,971178253 
OMXS 30  754,79 1036,87  0,373719843 
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Bilaga 8. Tillväxtaktier 2006 

Företag Book-to-market 
värde 

Pris 2006-
04-28 

Pris 2007-
04-30 

Utdeln
ing 

Avkastning 
2006 

RAYSEARCH 
LABORATORIES 

0,018821757 58,67 63,67 0 0,085222431 

UNIBET 0,060626185 21,8 25,47 0,69 0,2 
CLAS OHLSON  0,104369919 149 150,5 8,5 0,067114094 
ORIFLAME 0,112609947 278,5 354,5 9,1 0,30556553 
ACTIVE BIOTECH 0,114319587 64,79 31,08 0 -

0,520296342 
HENNE & MAURITZ 
(H&M) 

0,11468963 139,75 223,25 5,75 0,638640429 

HQ  0,115617433 44,3 101,83 6 1,434085779 
SINTERCAST 0,116826504 82,66 70,78 0 -

0,143721268 
MILLICOM 0,120766735 361,5 571 0 0,579529737 
ENEA 0,124675581 59,55 70,52 0 0,184214945 
HEBA 0,132486108 51,83 69,33 2,57 0,387227474 
ENIRO 0,138087318 1514,06 1687,5 173,55 0,2291785 
SECTRA 0,143111476 47,42 61,35 1 0,314846057 
PRICER 0,143686662 11,5 5,4 0 -

0,530434783 
NIBE INDUSTRIER 0,152230842 70,63 119 1,15 0,701118505 
SEMCON 0,155818138 71,25 59,5 0 -

0,164912281 
SWEDISH MATCH 0,157507521 110,5 124,5 2,5 0,149321267 
LUNDIN PETROLEUM 0,169387755 101,5 75 0 -

0,261083744 
AVANZA 0,179330152 143 130,5 4 -

0,059440559 
MTG B 0,182119416 369,34 294,5 7,5 -

0,182325229 

PORTFÖLJ     0,170692527 
OMXS 30  1036,87 1273,83  0,228533953 
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Bilaga 9. Värdeaktier 2007 

Företag Book-to-market 
värde 

Pris 2007-
05-02 

Pris 2008-
04-30 

Utdelni
ng 

Avkastning 
2007 

ASTRAZENECA  1,807023842 360 251 11,5 -
0,270833333 

HAVSFRUN 
INVESTMENT 

1,292323598 35,5 32,5 1,75 -
0,035211268 

BURE EQUITY 1,257398153 12,61 25,54 1 1,104678826 
INVESTOR B 1,253612809 180 142,5 4,75 -

0,181944444 
ROTTNEROS 1,243902947 13,57 4,9 0 -

0,638909359 
LUXONEN  1,178530365 112 113 0 0,008928571 
SVOLDER B 1,078125 86 59 8 -

0,220930233 
DUROC 1,073822264 30,9 28,2 0 -

0,087378641 
INDUSTRIVÄRDEN  1,04971403 147 95 5 -

0,319727891 
KINNEVIK B 0,993556191 133,25 128,5 2 -

0,020637899 
NOVESTRA 0,990300304 10,07 7,95 5 0,285998014 
TRACTION B 0,980067675 74,5 62,75 1,85 -

0,132885906 
DIÖS 0,976377447 37,09 27,82 1,4 -

0,212186573 
ÖRESUND 0,899382616 148,88 102,51 6,75 -

0,266120365 
FAST BALDER  0,808210253 18,67 11,25 0,17 -

0,388323514 
WISE GROUP  0,784610806 9,4 5,6 0 -

0,404255319 
ORTIVUS B 0,779471615 15,9 7 0 -

0,559748428 
WALLENSTAM 0,774639423 26,33 19,41 0,5 -

0,243828333 
LATOUR 0,758950932 115 83 3,5 -

0,247826087 
SAS 0,752567033 457,5 144,9 0 -

0,683278689 
PORTFÖLJ     -

0,175721043 
OMXS 30  1267,79 986,06  -

0,222221346 
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Bilaga 10. Värdeaktier 2008 

Företag Book-to-market 
värde 

Pris 2008-
04-30 

Pris 2009-
04-31 

Utdelni
ng 

Avkastning 
2008 

ASTRAZENECA  1,807023842 251 304,5 14,88 0,272430279 
HAVSFRUN 
INVESTMENT 

1,292323598 32,5 17 1,5 -
0,430769231 

BURE EQUITY 1,257398153 25,54 24,93 8,55 0,310884886 
INVESTOR B 1,253612809 142,5 118 4 -

0,143859649 
ROTTNEROS 1,243902947 4,9 3,42 0 -

0,302040816 
LUXONEN  1,178530365 113 64 10 -

0,345132743 
SVOLDER B 1,078125 59 42 4 -

0,220338983 
DUROC 1,073822264 28,2 12,5 0 -

0,556737589 
INDUSTRIVÄRDEN  1,04971403 95 68,5 4,5 -

0,231578947 
KINNEVIK B 0,993556191 128,5 79 2 -

0,369649805 
NOVESTRA 0,990300304 7,95 7 0 -

0,119496855 
TRACTION B 0,980067675 62,75 63 2,5 0,043824701 
DIÖS 0,976377447 27,82 18,84 1,4 -

0,272465852 
ÖRESUND 0,899382616 102,51 78,52 8 -

0,155984782 
FAST BALDER  0,808210253 11,25 7,5 0 -

0,333333333 
WISE GROUP  0,784610806 5,6 5,4 0 -

0,035714286 
ORTIVUS B 0,779471615 7 4,94 0 -

0,294285714 
WALLENSTAM 0,774639423 19,41 14,79 0,5 -

0,212261721 
LATOUR 0,758950932 83 82,75 3,75 0,042168675 
SAS 0,752567033 144,9 56,7 0 -

0,608695652 
PORTFÖLJ     -

0,198151871 
OMXS 30  986,06 763,89  -

0,225310833 
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Bilaga 11. Tillväxtaktier 2007 

Företag Book-to-market 
värde 

Pris 2007-05-02 Pris 2008-
04-30 

Utdelnin
g  

Avkastning 
2007 

MELKER 
SCHÖRLING 

0 113 100 1,1 -0,105309735 

KAPPAHL 0 208,54 177,96 66 0,169847511 
ACTIVE 
BIOTECH 

0,016843279 68,76 34,57 0 -0,497236766 

ORIFLAME 0,029240516 341 459 11,71 0,380381232 
CTT SYSTEMS 0,034666584 40,02 33 0 -0,175412294 
NET INSIGHT 0,055865455 6,95 5,5 0 -0,208633094 
RAYSEARCH 
LABORATORIE
S 

0,057998368 64,67 37,33 0,17 -0,420132983 

AXIS 0,063882723 124 93 4,5 -0,213709677 
MILLICOM 0,064791195 560 640 15,29 0,170160714 
SWEDISH 
MATCH 

0,065869816 123,5 131,5 3,5 0,093117409 

TRADEDOUBL
ER 

0,066076334 152,83 102,43 2,75 -0,311784336 

SINTERCAST 0,073147775 68,41 122,8 0 0,795059202 
HENNES & 
MAURITZ 
(H&M) 

0,0846612 221 178 7 -0,162895928 

BIOGAIA 0,104815461 52 39,5 0 -0,240384615 
NIBE 0,118054933 119,25 49,8 1,15 -0,572746331 
BIOINVENT 0,126765498 17,71 23,3 0 0,315640881 
CLAS OHLSON  0,141016773 152,5 98,25 5 -0,32295082 
INDUTRADE 0,147194719 169 143,5 5,25 -0,119822485 
AVANZA 0,150221415 131,25 112 6 -0,100952381 
KARO BIO 0,151430335 162,49 61,06 0 -0,624223029 
PORTFÖLJ     -0,107599376 
OMXS 30  1267,79 986,06  -0,222221346 
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Bilaga 12. Tillväxtaktier 2008 

Företag Book-to-market 
värde 

Pris 2008-
04-30 

Pris 2009-
04-31 

Utdeln
ing  

Avkastning 
2008 

MELKER SCHÖRLING 0 100 63,5 0,55 -0,3595 
KAPPAHL 0 177,96 104,04 27 -

0,263654754 
ACTIVE BIOTECH 0,016843279 34,57 52,03 0 0,505062193 
ORIFLAME 0,029240516 459 351 13,35 -0,20620915 
CTT SYSTEMS 0,034666584 33 23,3 0 -

0,293939394 
NET INSIGHT 0,055865455 5,5 4,38 0 -

0,203636364 
RAYSEARCH 
LABORATORIES 

0,057998368 37,33 22,2 0 -
0,405304045 

AXIS 0,063882723 93 71,5 1,25 -
0,217741935 

MILLICOM 0,064791195 640 397 0 -0,3796875 
SWEDISH MATCH 0,065869816 131,5 115,75 4,1 -

0,088593156 
TRADEDOUBLER 0,066076334 102,43 41,86 0 -

0,591330665 
SINTERCAST 0,073147775 122,8 32,49 0 -

0,735423453 
HENNES & MAURITZ 
(H&M) 

0,0846612 178 181,25 7,75 0,061797753 

BIOGAIA 0,104815461 39,5 60 0,4 0,529113924 
NIBE 0,118054933 49,8 66 1,15 0,348393574 
BIOINVENT 0,126765498 23,3 20,51 0 -

0,119742489 
CLAS OHLSON  0,141016773 98,25 94 3 -

0,012722646 
INDUTRADE 0,147194719 143,5 108 6,4 -

0,202787456 
AVANZA 0,150221415 112 99,75 6 -

0,055803571 
KARO BIO 0,151430335 61,06 96,89 0 0,586799869 
PORTFÖLJ     -

0,105245463 
OMXS 30  986,06 763,89  -

0,225310833 
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Bilaga 13. Värdeaktier 2009 

Företag Book-to-market 
värde 

Pris 2009-
05-04 

Pris 2010-
04-29 

Utdelni
ng  

Avkastning 
2009 

SWEDBANK  3,873046364 40,04 78,7 0 0,965534466 
LUNDIN MINING 3,693201057 18,2 35,6 0 0,956043956 
TRELLEBORG 3,683988998 32,8 53,5 0,5 0,646341463 
BONG LJUNGDAHL 3,537276805 11,82 19 1 0,692047377 
ROTTNEROS 3,523507012 3,42 7,9 0 1,30994152 
ELANDERS 3,516165934 44,5 30,47 0 -

0,315280899 
BILIA 3,328136111 17,75 49,25 1,5 1,85915493 
NEW WAVE 3,233387458 17,4 38,2 0,25 1,209770115 
CONCORDIA 
MARITIME 

3,170075263 17,5 21,4 1 0,28 

HALDEX 3,113142463 14,61 38,93 0 1,664613279 
VENUE RETAIL 
GROUP B 

2,90275762 61,97 28,92 0 -
0,533322575 

RETAIL AND 
BRANDS (RNB) 

2,900596316 171,93 269,08 0 0,565055546 

DUROC  2,829154832 13,35 18,9 0 0,415730337 
BILLERUD 2,702531036 55,22 44,87 2,28 -

0,146142702 
FAST BALDER 2,609665051 7,43 16,21 0 1,181695828 
STORA ENSO R 2,426157749 49,3 60,26 2,05 0,263894523 
BIOTAGE 2,421581131 5,1 7,25 0,2 0,460784314 
SEMCON 2,317605245 18,9 32,2 0 0,703703704 
HEXPOL 2,20091689 2,67 8,59 0,1 2,254681648 
SVOLDER B 2,185132576 43,26 66 3 0,595006935 
PORTFÖLJ     0,751462688 
OMXS 30  779,5 1061,77  0,362116742 
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Bilaga 14. Värdeaktier 2010 

Företag Book-to-market 
värde 

Pris 2010-
04-29 

Pris 2011-
04-29 

Utdelni
ng  

Avkastning 
2010 

SWEDBANK  3,873046364 78,7 114,6 2,1 0,482846252 
LUNDIN MINING 3,693201057 35,6 58,35 0 0,639044944 
TRELLEBORG 3,683988998 53,5 73,05 1,75 0,398130841 
BONG LJUNGDAHL 3,537276805 19 18,94 1 0,049473684 
ROTTNEROS 3,523507012 7,9 4,74 0,2 -

0,374683544 
ELANDERS 3,516165934 30,47 29,5 0 -

0,031834591 
BILIA 3,328136111 49,25 77,75 6 0,700507614 
NEW WAVE 3,233387458 38,2 49,8 1 0,329842932 
CONCORDIA 
MARITIME 

3,170075263 21,4 18,1 1 -
0,107476636 

HALDEX 3,113142463 38,93 54,55 3 0,478294375 
VENUE RETAIL 
GROUP B 

2,90275762 28,92 39,66 0 0,371369295 

RETAIL AND 
BRANDS (RNB) 

2,900596316 269,08 172,21 0 -0,36000446 

DUROC  2,829154832 18,9 19,3 0 0,021164021 
BILLERUD 2,702531036 44,87 59,95 8,9 0,534432806 
FAST BALDER 2,609665051 16,21 32 0 0,974090068 
STORA ENSO R 2,426157749 60,26 72,7 2,25 0,243776966 
BIOTAGE 2,421581131 7,25 6,6 0,25 -

0,055172414 
SEMCON 2,317605245 32,2 50,75 0 0,576086957 
HEXPOL 2,20091689 8,59 15,65 0,3 0,856810244 
SVOLDER B 2,185132576 66 70,5 4 0,128787879 
PORTFÖLJ     0,292774362 
OMXS 30  1061,77 1162,84  0,095190107 
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Bilaga 15. Tillväxtaktier 2009 

Företag Book-to-market 
värde 

Pris 2009-
05-04 

Pris 2010-
04-29 

Utdeln
ing  

Avkastning 
2009 

SWEDISH MATCH 0,046153846 116,5 165,4 4,75 0,460515021 
ACTIVE BIOTECH 0,080015613 54,2 109 0 1,011070111 
ORIFLAME  0,106894546 351 413,5 12,83 0,214615385 
CTT SYSTEMS 0,108822386 22,5 28,2 0 0,253333333 
AXIS 0,129474846 74 117,5 4 0,641891892 
HENNE & MAURITZ 
(H&M) 

0,141075544 187 232,2 8 0,284491979 

BIOGAIA 0,190795008 61 99,5 1,5 0,655737705 
KARO BIO 0,196456252 95,88 91,21 0 -

0,048706717 
BIOINVENT 0,199528732 20,88 30,95 0 0,482279693 
BETSSON 0,199614079 24,03 32,91 3 0,494382022 
SINTERCAST 0,205489771 32,68 69,5 0 1,126682987 
NET INSIGHT 0,218226778 4,42 4,6 0 0,040723982 
KAPPAHL 0,224642096 111,22 223,3 7,5 1,075166337 
UNIFLEX 0,2340835 12,55 24,55 0,6 1,003984064 
PRECISE 
BIOMETRICS 

0,235927653 0,99 1,57 0 0,585858586 

UNIBET 0,24161432 21,23 23,41 1 0,149788036 
RAYSEARCH 
LABORATORIES 

0,25739584 22,8 43,6 0,5 0,934210526 

AVANZA 0,260936046 102 245 8 1,480392157 
ELEKTA 0,267002532 23,06 24,38 0,75 0,089765828 
TRADEDOUBLER 0,274648788 42,68 47,38 0 0,110121837 
PORTFÖLJ     0,552315238 
OMXS 30  779,5 1061,77  0,362116742 
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Bilaga 16. Tillväxtaktier 2010 

Företag Book-to-market 
värde 

Pris 2010-04-29 Pris 2011-
04-29 

Utdeln
ing 

Avkastning 
2010 

SWEDISH 
MATCH 

0,046153846 165,4 214,4 5,5 0,329504232 

ACTIVE 
BIOTECH 

0,080015613 109 99,5 0 -
0,087155963 

ORIFLAME  0,106894546 413,5 341,3 13,49 -
0,141983071 

CTT SYSTEMS 0,108822386 28,2 35,5 0 0,258865248 
AXIS 0,129474846 117,5 154 4,5 0,34893617 
HENNE & 
MAURITZ 
(H&M) 

0,141075544 232,2 213,5 9,5 -
0,039621016 

BIOGAIA 0,190795008 99,5 117,5 2 0,201005025 
KARO BIO 0,196456252 91,21 31,13 0 -

0,658699704 
BIOINVENT 0,199528732 30,95 25,35 0 -

0,180936995 
BETSSON 0,199614079 32,91 41,54 2,33 0,333029474 
SINTERCAST 0,205489771 69,5 63,5 0,5 -

0,079136691 
NET INSIGHT 0,218226778 4,6 3,69 0 -

0,197826087 
KAPPAHL 0,224642096 223,3 122,52 19,5 -

0,363994626 
UNIFLEX 0,2340835 24,55 49,6 2 1,101832994 
PRECISE 
BIOMETRICS 

0,235927653 1,57 1,31 0 -
0,165605096 

UNIBET 0,24161432 23,41 15,23 0,57 -
0,325074754 

RAYSEARCH 
LABORATORIES 

0,25739584 43,6 34,1 0,5 -
0,206422018 

AVANZA 0,260936046 245 221 8 -
0,065306122 

ELEKTA 0,267002532 24,38 68,85 0 1,824036095 
TRADEDOUBLE
R 

0,274648788 47,38 48,5 0 0,023638666 

PORTFÖLJ     0,095454288 
OMXS 30  1061,77 1162,84  0,095190107 
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Bilaga 17. Värdeaktier 2011 

Företag Book-to-market 
värde 

Pris 2011-
05-02 

Pris 2012-
04-30 

Utdeln
ing 

Avkastning 
2011 

STORA ENSO R 5,559770905 72,5 46,85 2,68 -
0,316827586 

VENUE RETAIL 
GROUP 

3,484320557 38,83 29,74 0 -
0,234097347 

TIETO 3,255909162 112 117,6 6,69 0,109732143 
NORDIC SERVICE 
PARTNERS 

3,222222222 10,3 9,45 0 -
0,082524272 

LUNDIN MINING 2,426595745 58,15 33,4 0 -
0,425623388 

TRELLEBORG 2,124590621 73,3 77,25 5 0,122100955 
AUTOLIV 2,095712316 481,5 440,95 23,64 -

0,035119418 
SAS 1,976779211 19,9 8,25 0 -

0,585427136 
CONCORDIA 1,933004215 18 12,65 2 -

0,186111111 
EAST CAPITAL 
EXPLORER 

1,739991464 78,04 50,65 0,8 -
0,340722706 

BERGS TIMBER 1,726247987 21,3 12,1 0 -
0,431924883 

LUNDBERGFÖRETAG
EN 

1,624198532 241,65 218 8 -
0,064763087 

MIDSONA 1,606633843 19 12,5 0 -
0,342105263 

ROTTNEROS 1,605228758 4,78 2,3 0,2 -
0,476987448 

HAVSFRUN 1,588983051 17 14 3 0 
RETAIL AND BRANDS 
(RNB) 

1,536324786 173,56 77,5 0 -
0,553468541 

LUXONEN 1,531033607 95 118,5 0 0,247368421 
INVESTOR B 1,473117073 147,5 134 6 -

0,050847458 
KINNEVIK 1,464849007 156,7 136,7 11 -

0,057434588 
DUROC 1,462286886 19,3 18,9 5,7 0,274611399 
PORTFÖLJ     -

0,171508566 
OMXS 30  1163,46 1059,62  -

0,089251027 
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Bilaga 18. Värdeaktier 2012 

Företag Book-to-
market värde 

Pris 2012-
04-30 

Pris slut 
2013-04-30 

Utdelni
ng 

Avkastning 
2012 

STORA ENSO R 5,559770905 46,85 45,1 5,14 0,072358591 
VENUE RETAIL 
GROUP 

3,484320557 29,74 37,67 1,5 0,317081372 

TIETO 3,255909162 117,6 138,5 14,2 0,298469388 
NORDIC SERVICE 
PARTNERS 

3,222222222 9,45 11,6 0 0,227513228 

LUNDIN MINING 2,426595745 33,4 25,62 0 -0,232934132 
TRELLEBORG 2,124590621 77,25 96,1 11 0,386407767 
AUTOLIV 2,095712316 440,95 493,8 48,32 0,229436444 
SAS 1,976779211 8,25 14,05 0 0,703030303 
CONCORDIA 1,933004215 12,65 10,6 3 0,075098814 
EAST CAPITAL 
EXPLORER 

1,739991464 50,65 45,47 0 -0,102270484 

BERGS TIMBER 1,726247987 12,1 1,26 0 -0,895867769 
LUNDBERGFÖRETA
GEN 

1,624198532 218 252,6 16,6 0,234862385 

MIDSONA 1,606633843 12,5 24,2 1 1,016 
ROTTNEROS 1,605228758 2,3 1,96 0,4 0,026086957 
HAVSFRUN 1,588983051 14 16,3 6 0,592857143 
RETAIL AND 
BRANDS (RNB) 

1,536324786 77,5 18 0 -0,767741935 

LUXONEN 1,531033607 118,5 129,25 0 0,0907173 
INVESTOR B 1,473117073 134 191 32 0,664179104 
KINNEVIK 1,464849007 136,7 169,3 24 0,414045355 
DUROC 1,462286886 18,9 11 6,5 -0,074074074 
PORTFÖLJ     0,163762788 
OMXS 30  1059,62 1198,99  0,131528284 
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Bilaga 19. Tillväxtaktier 2011 

Företag Book-to-market 
värde 

Pris 2011-
05-02 

Pris 2012-
04-30 

Utdelni
ng  

Avkastning 
2011 

SWEDISH MATCH  -0,009390312 215,2 273,2 13 0,329925651 
ENQUEST 0 13,95 13,75 0 -

0,014336918 
ACTIVE BIOTECH 0,016844833 94,75 44,9 0 -

0,526121372 
BIOINVENT 0,048796207 24,8 15,3 0 -

0,383064516 
AXIS 0,067929189 153 170 11 0,183006536 
NET 
ENTERTAINMENT 

0,084527281 51,32 66,25 4 0,368862042 

HANDELSBANKEN 0,085243879 70,23 72,6 6,5 0,126299302 
BIOGAIA 0,09272574 118 222 12 0,983050847 
UNIFLEX 0,107481664 48,6 36,2 4,4 -

0,164609053 
ORIFLAME 0,11713467 336,8 241,6 15,61 -

0,236312352 
CTT SYSTEMS 0,119635509 35,2 36,8 0 0,045454545 
ELEKTA 0,121715751 69,22 85,25 1,25 0,249638833 
HENNES & MAURITZ 
(H&M) 

0,121872284 218,3 230,9 19 0,144754924 

AVANZA 0,123507429 221 161 20 -
0,180995475 

MEKONOMEN 0,124247372 236 215 16 -
0,021186441 

PRECIS 
BIOMETRICS 

0,135947712 1,31 0,95 0 -0,27480916 

ATLAS COPCO  0,145975785 174,3 160 10 -
0,024670109 

BETSSON 0,149683779 42,08 70,35 6,72 0,831511407 
EWORK 0,150931015 40,2 38 3,7 0,037313433 
PROACT IT  0,152016983 147,5 118,25 2 -

0,184745763 
PORTFÖLJ     0,064448318 
OMXS 30  1163,46 1059,62  -

0,089251027 
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Bilaga 20. Tillväxtaktier 2012 

Företag Book-to-
market värde 

Pris 2012-
04-30 

Pris slut 
2013-04-30 

Utdel
ning 

Avkastning 
2012 

SWEDISH MATCH  -0,009390312 273,2 224,8 27,6 -0,0761347 
ENQUEST 0 13,75 13,1 0 -0,047272727 
ACTIVE BIOTECH 0,016844833 44,9 56,75 0 0,263919822 
BIOINVENT 0,048796207 15,3 2,65 0 -0,826797386 
AXIS 0,067929189 170 177,9 21 0,17 
NET 
ENTERTAINMENT 

0,084527281 66,25 101,5 8,5 0,660377358 

HANDELSBANKEN 0,085243879 72,6 98,13 13,66 0,539807163 
BIOGAIA 0,09272574 222 224,5 32 0,155405405 
UNIFLEX 0,107481664 36,2 28,7 5,6 -0,052486188 
ORIFLAME 0,11713467 241,6 234,7 29,96 0,09544702 
CTT SYSTEMS 0,119635509 36,8 37 0 0,005434783 
ELEKTA 0,121715751 85,25 99,65 2 0,192375367 
HENNES & 
MAURITZ (H&M) 

0,121872284 230,9 229,3 38 0,157644002 

AVANZA 0,123507429 161 142,75 36 0,110248447 
MEKONOMEN 0,124247372 215 204,5 30 0,090697674 
PRECIS 
BIOMETRICS 

0,135947712 0,95 1,52 0 0,6 

ATLAS COPCO  0,145975785 160 170,6 21 0,1975 
BETSSON 0,149683779 70,35 63,17 13,02 0,083013504 
EWORK 0,150931015 38 36 8,7 0,176315789 
PROACT IT  0,152016983 118,25 76 4,2 -0,321775899 
PORTFÖLJ     0,108685972 
OMXS 30  1059,62 1198,99  0,131528284 
 


