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Sammanfattning  
Denna uppsats undersöker möjligheterna att bedöma en akties framtida risk och avkastning 
med hjälp av nyckeltalen soliditet och marknadstillväxt. För att göra detta undersöks företag 
noterade på Stockholmsbörsen under perioden 2004-12-31 till 2006-06-30. Analysen görs 
med hjälp av linjär regression och visar att nyckeltalen inte har något signifikant samband 
med risk och avkastning med reservation för ett lågt men signifikant samband mellan 
marknadstillväxt och beta på 5%-nivå. 
 
Abstract 
This essay sets out to explore the possibilities of determining the risk and return of a stock by 
means of a company’s financial structure and growth in market value. The research is done 
by analysing stocks on the Stockholm Stock Exchange during the period 31-12-2004 to 30-
06-2006. The stocks are analysed using linear regression and shows that there is no 
significant relationship between the growth in market value, financial structure and risk and 
return save for a small but significant relationship between growth in market value and beta 
on a 5% significance level. 
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1. Inledning
”An investment in knowledge always pays the best interest.” 

Benjamin Franklin 
 
Kunskap ger som sagts så många gånger förut makt. När det handlar om kunskap om en 
aktieinvesterings risk och avkastning kan kunskap vara avgörande om man kommer att göra 
en vinst eller förlust, och även avgöra om man kommer att sova gott om natten. Eftersom man 
nu är tvungen att ta en viss risk vid en investering kan det vara till stor hjälp att veta hur stor 
risken är och om förhållandet till den förväntade avkastningen är tillfredställande. Denna 
uppsats syftar till att undersöka hur stor möjlighet vi har att förutsäga en akties risk och 
avkastning med hjälp av företagsspecifika variabler som går att finna i redovisningsrapporter.  

Som inledning presenteras en kort bakgrund och problemdiskussion som ger en bättre 
förståelse för undersökningens grund och inriktning. Vidare kommer här att anges vilka 
forskningsfrågor, vilken avgränsning och vilket specifikt syfte arbetet har haft. 

1.1 Inherent problematik i bedömning av risk och avkastning 
Aktiebörsen skulle kunna liknas vid en levande organism som skapas av de aktörer som 
verkar på den. På grund av sin storlek och sitt beroende av omvärlden är det väldigt svårt att 
förutse dess rörelser och fluktuationer, och en investering i aktier kommer alltid att medföra 
en viss risk. Samtidigt som risken finns där, finns också möjligheten till avkastning på de 
investerade pengarna, en avkastning som kan uppnås om man utnyttjar marknaden rätt. 

En investering på en aktiemarknad kräver en noggrann avvägning mellan risk och 
avkastning. Beroende på de egna preferenserna kan man välja att ta hög risk med möjlighet 
till hög avkastning eller låg risk med medföljande låg avkastning. Problemet är att hitta ett 
relevant sätt att mäta risken i förhållande till den förväntade avkastningen. Det tycks ligga i 
vår natur som människor att försöka förutsäga framtiden, att försöka skapa någon slags 
säkerhet i en oviss värld. Eller i alla fall vilja ta reda på vilken risk vi faktiskt utsätter oss för. 
Det finns en viss säkerhet i att veta vilken risk man utsätter sig för och den informationen är 
väldigt viktig för att man ska kunna fatta korrekta beslut och göra ordentliga prognoser. Det 
man dock kan konstatera är att höga vinster kräver att man utsätter sig för höga risker – det 
finns en korrelation mellan hög avkastning och hög risk.  

Behov av nya mätinstrument 
När man studerar litteraturen i corporate finance finner man ett antal riskmått. De mått man 
använder för att mäta risk idag utgår från tidigare fluktuationer i avkastning, man talar om ett 
”betavärde” som anger hur mycket aktien rör sig i förhållande till någon typ av 
indexutveckling. Detta mått innebär en viss problematik om man antar att marknaden i viss 
mån är effektiv, det vill säga att morgondagens priser inte avgörs av gårdagens utan av all den 
information som finns tillgänglig för investerare. En effektiv marknad har som man säger 
inget ”minne” och därför kommer som tidigare nämnts inte historiska priser att påverka 
framtida priser, priserna följer en ”random walk”, en slumpgång.1 Detta har i alla fall varit det 
vedertagna tankesättet inom akademiska kretsar, men man har i vissa fall kunnat påvisa vissa 
mönster som går att använda för att förutspå marknadens rörelser.2 Det finns alltså vissa 
oklarheter angående marknadens förutsägbarhet, och debatten pågår fortfarande. Å ena sidan 
kan man hävda att om det ska finnas mönster på marknaden måste det bero på att det finns 

 
1 Brealey et al. Corporate Finance s. 333f McGraw-Hill/Irwin New York NY 2006 
2 Lo, Andrew W. och MacKinley, A. Craig A Non-Random Walk Down Wall Street s. 4 Princeton University 
Press, Princeton, NJ 1999 
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mönster i tid och rum, vilket kan te sig som en absurd idé. Å andra sidan påvisar empiriska 
studier att mönsterna faktiskt finns där, vilket ju väldigt starkt hävdar motsatsen. Skillnaderna 
här skulle kunna bero på att det egentligen är olika saker man studerar. Den perfekta effektiva 
marknaden är till stor del en teoretisk konstruktion med regler och förutsättningar som skiljer 
sig från den verkliga marknaden, och det är endast på denna teoretiska marknad som random 
walk-teorin helt fungerar.3 Helt logiska händelser på denna fiktiva marknad skulle även de te 
sig absurda i den verkliga världen. Ekonomer brukar exempelvis skämta om att det vara helt 
onödigt att plocka upp en sedel som du hittar på gatan, för om den varit äkta hade någon 
redan tagit upp den. När den tappades hade den inte hunnit landa innan någon varit där och 
tagit den.4 Exemplet påvisar att den referensram som den effektiva marknaden kräver inte 
stämmer överens med den referensram som regerar på den verkliga marknaden som aktier 
handlas på. 

Om man dock antar att aktiemarknaden i viss mån är effektiv, så förlorar beta som 
mätinstrument en del av sitt värde och man inser att riskmått baserade på historisk 
prisinformation kan ge en bristfällig bild av risken som är förknippad med en investering. 
Beta handlar alltid om en förväntad risk och avkastning eftersom den bygger på en skattad 
framtida volatilitet. En logisk slutsats är att det borde vara lättare att förutspå en akties 
framgång eller förlust med hjälp av inre information om det underliggande företaget istället 
för information om dess historiska upp- och nedgångar på börsen. 

Man borde alltså kunna skapa ett riskmått som inte är baserat på historisk prisinformation, 
alltså ett riskmått baserat på faktisk information om investeringsobjektet. I dagsläget finns det 
gott om information om de företag som handlas på börserna, och det borde vara möjligt att 
använda denna information för att skapa ett mätinstrument som går att applicera på fler än en 
investering. I detta hav av information borde man kunna finna några numeriska mått som 
skulle kunna användas för att rangordna aktier och investeringsalternativ. Det finns dock en 
viss risk i att skapa mått utifrån den information man får från företaget eftersom den kan vara 
felaktig eller förskönande, men om undersökningen skulle uppnå ett positivt resultat kunde 
man ha stor användning för de nya måtten. 

Intressant är även att man sedan 60-talet har sett att förhållandet mellan risk och avkastning 
har förändrats – hög risk ger inte längre lika hög avkastning som tidigare.5 Man kan spekulera 
i vad detta kan bero på. Man kan tänka sig att investerare idag är mer villiga att ta risk och att 
det på så sätt inte krävs lika hög avkastning för att locka nya investerare till högriskaktier. En 
annan möjlig förklaring är att beta som riskvärde inte längre stämmer med verkligheten. Nu 
vill vi inte hävda att betamåttet helt spelat ut sin roll men även fast beta fortfarande känns 
som ett relevant mått, skulle det kunna vara användbart med andra mått för att göra prognoser 
för risk och avkastning. 

En ökad tillgänglighet 
Aktiesparandet bland privatpersoner och hushåll har på senare år ökat kraftigt6 och kommer 
förmodligen att fortsätta göra så. Man inser således att det finns ett stort behov för riskmått 
som kan skapas utifrån lättillgängliga data. Eftersom småspararen inte har tillgång till de 
informationsnätverk som de stora aktörerna på aktiemarknaden har skulle ett sådant mått 
kunna ge dem en betydligt bättre position när de ska välja investeringsalternativ. Ett bra 
alternativ skulle kunna vara att utgå från enkla nyckeltal som företagen antingen publicerar 

 
3 Lo och MacKinley 1999 s. 5f 
4 Ibid. s. 6 
5 Brealey et al 2006 s. 194f 
6 www.scb.se/FM0105 20-DEC-2006 

5 

http://www.scb.se/FM0105


Örebro Universitet – ESI  A. Lindström 
Företagsekonomi C  V. Lopez y Guerra 
C-uppsats 10 p  D. Sivertsson 
 

                                                

själva eller som kan räknas ut med hjälp av de ekonomiska rapporter som med jämna 
mellanrum görs tillgängliga. Två mått som är lätta att räkna ut och som borde kunna vara 
relevanta och rättvisande är tillväxt av marknadskapital och soliditet.7 Man skulle även kunna 
se på tillväxten i soliditeten under en föreliggande tidsperiod som ett bra mått. Givetvis måste 
man redan nu inse att dessa mått bara kan ge en uppfattning om en del av den risk man tar vid 
en investering, detta eftersom ett företag är beroende av så mycket mer än sin inre 
kapitalstruktur. Som tidigare nämndes skulle även dagens kreativa redovisningspraxis kunna 
innebära en del problem då den kan medföra att de siffror som företagen redovisar kanske 
inte stämmer överens med hur den finansiella situationen faktiskt ser ut. Man kan dock anta 
att nyckeltalen ändå skulle kunna fungera som en bra utgångspunkt och referens när valet av 
investeringsalternativ först görs. Banker och andra långivare använder ju också bland annat 
soliditeten i ett företag som en riktlinje när de ska bevilja ett lån, och eftersom en investering i 
aktier i stort sett är samma sak borde soliditeten vara till god användning även här.  

Då fonder består av flera aktier, alltså flera olika investeringar torde ett sådant riskmått även 
vara användbart i sammansättningen av fonder. Om man väljer ingående aktier utifrån de nya 
riskmåtten borde man kunna avgöra om de är bra eller dåliga genom att undersöka deras 
reella utveckling under en tidsperiod. Man skulle alltså kunna jämföra riskmåttet med den 
faktiska volatiliteten (det vill säga betavärdet) under undersökningsperioden för att se om det 
finns en konvergens. Här kommer beta till användning som ett mått på historisk risk, vilket ju 
är vad det faktiskt mäter. 
 

1.2 Problemformulering 
Undersökningen kommer att söka svar på följande frågor: 

• Kan historisk tillväxt och soliditet beskriva ett börsnoterat företags risk och förväntad 
avkastning på ett realistiskt sätt? 

• Stämmer dessa mått överens med aktiebörsens historiska utveckling? 
 
 

1.3 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka om historisk tillväxt och soliditet kan användas för 
att prognostisera risk och avkastning i aktier, och på så sätt hitta ett mått för risken i 
aktieinvesteringar som inte är baserat på historiska börspriser.  
 

1.4 Avgränsning 
Vi har valt att avgränsa oss till samtliga företag som var noterade på Stockholmsbörsen 
(OMX) under tidsperioden 2004-12-31 till 2006-06-30. Aktier som blivit noterade, 
avnoterade eller uppköpta under denna tidsperiod kommer ej att tas med i beräkningarna. 
Soliditetsförändringar och marknadstillväxt kommer att mätas under tidsperioden 2004-12-31 
till 2005-12-31, och resultaten kommer sedan att användas för empirisk prövning under 
perioden 2005-12-30 till 2006-03-30 och sedan kommer en prognos göras för perioden 2006-
03-30 till 2006-06-30. 
 

 
7 För vidare diskussion och belägg varför dessa mått kan anses ändamålsenliga se kapitel 3.1. 
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1.5 Målgrupp 
Denna uppsats vänder sig till finansierings studerande samt individer med goda kunskaper i 
finansiering och företagsekonomisk terminologi. För att få ut mesta möjliga kunskap ur 
uppsatsen bör denna målgrupp ha relativt färska kunskaper inom statistik samt ha ett genuint 
intresse för finansiering och aktieinvesteringar. 
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2. Metod 
För att en undersökning ska vara vetenskapligt korrekt är det väldigt viktigt att den utförs 
enligt de föreskrifter och regler som finns för forskning. Det är sålunda också väldigt viktigt 
att redogöra för hur man gått tillväga och från vilket synsätt man har fått fram sina resultat. 
Tack vare detta kan forskningen upprepas med samma resultat flera gånger och på så sätt 
bekräftas. Av detta förstår man att en god förståelse för forskningsmetodiken även är 
grundläggande för att undersökningen ska nå ett användbart resultat. Inkluderingen av ett 
metodkapitel föds även ur en strävan att bevisa att undersökningen utförts på ett rätt och 
riktigt sätt och på så sätt legitimera den som god forskning.  

Detta kapitel som vi valt att kalla Metod kommer sålunda att gå igenom de olika 
forskningsmetodiska synsätt och arbetsgångar som har använts under forskningens gång.  Det 
är vår förhoppning att detta avsnitt i kombination med det kommande teorikapitlet ska kunna 
vara till god hjälp i förståelsen av hur analys och slutsatser uppkommit. 
 

2.1 Ämnesval 
Valet av ämne grundar sig i en vilja att öka kunskaperna om riskbedömning och på längre sikt 
kunna använda dessa kunskaper för att nå en fördelaktig placeringsstrategi. Tidigare 
forskning har gjorts inom området riskbedömning och man har dragit slutsatsen att placerare 
inte uteslutande använder sig av riskmåttet beta, utan andra bedömningsgrunder. Djupare 
förståelse för detta är en utgångspunkt i detta arbete. Den frambringade kunskapen ska vara 
generell och gälla för alla företag och placerare i liknande situationer.    
 

2.3 Vetenskapligt förhållningssätt 
Det finns två huvudsakliga synsätt som tillämpas inom vetenskapligt uppsatsskrivande: 
Positivistiskt och Hermeneutiskt. Positivister ser världen som en objektiv verklighet och att 
den i sin tur styrs av lagar och är oberoende av människan. Detta förhållningssätt anammas 
oftast av naturvetare och strävar efter att vara en absolut sanning. Undersökaren intar en 
utomstående och känslokall roll för att objektivt analysera insamlad data. Antagandet som 
görs inom detta förhållningssätt är att ”the researcher is independent of and neither affects or 
is affected by the subject of the research”8, vilket inom denna studie bör framhävas och 
vidhållas i bästa möjliga mån.   

Det hermeneutiska synsättet strävar efter att bringa ljus och förklaring till sociala 
konstruktioner som är skapade av människan. Man vill skapa ett språk som samstämmer med 
fenomenet man undersöker. Denna ansats används mest frekvent av samhällsvetare eftersom 
de anser att verkligheten är skapad och tolkad av människan genom handling, tanke, 
erfarenhet, kunskap och känslor. 9

Innan man bestämmer vad som kommer att prägla ens uppsats bör man fråga sig ” (1)Vilket 
förhållningssätt gynnar och passar in bäst i detta sammanhang och (2)varför skulle inte det 
andra förhållningssättet passa in? Svaret på första frågan ter sig ganska uppenbart då 
uppsatsen inte kommer att använda sig av primärdata eller annan data som kan förvrängas 
genom någons framställning. Det är tämligen svårt att lägga personliga värderingar i siffror 
som är hämtade från oberoende källor. Däremot kan man vara aktsam på hur pass oberoende 

 
8 Saunders et al, Research Methods for Business Students s. 83f, Prentice Hall, Harlow 2003 
9 Ibid,  s. 84f 
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en källa är respektive vilka syften som aktören som lagt ut informationen har, men detta 
kommer att kommenteras närmre under rubriken ”Källkritik” och ”Objektivitet och 
subjektivitet”. Svaret på fråga två kan diskuteras närmre då man troligtvis skulle kunna 
förhålla sig till det hermeneutiska synsättet med samma frågeställning, däremot kan man 
fråga sig om man har resurser till detta då det skulle krävas en otrolig arbetsinsats både vad 
gäller tid och energi. Tveksamheter till om resultatet man skulle få fram kan anses 
vetenskapligt kan också ställas på sin spets eftersom undersökningen troligtvis skulle ta en 
annan väg för att få fram analyserbart resultat. Man brukar använda sig av primärdata i form 
av intervjuer eller enkäter när man går in i det hermeneutiska förhållningssättet och i detta 
arbete har det funnits 252 undersökningsobjekt som alla har olika förutsättningar och olika 
risker beroende på vilken bransch de är verksamma inom, och om man skulle sätta sig ner 
med samtliga personer som är insatta i företagets verksamhet skulle troligtvis resultatet man 
fått fram vara ganska svårtolkat med grund i att olika personligheter och olika erfarenheter 
personer fått genom sitt liv gör att man uppfattar olika saker olika. Detta kan leda till att t ex 
undersökningsgruppen lägger olika vikt vid det som framkommit under intervjutillfällena, 
men även under denna version av primärdata finns det metoder för att motverka subjektivitet. 
Om man skickar ut en enkät till samtliga företag finns en risk att en hel del faller bort på 
grund av ovilja att lämna ut sådan känslig information eller rent av att de ljuger. Insamlandet 
av siffror via sekundärdata har en stor fördel framför ovan nämnda insamlingsmetoder 
eftersom siffror inte påverkas av personliga relationer eller andra aspekter i samma 
utsträckning som primärdata i dess olika former kan. 

Med detta sagt och användandet av kvantitativ sekundärdata genomgående i uppsatsen 
anses det positivistiska synsättet som det mest signifikanta då den grundar sig i historisk 
numerisk data som kan insamlas och analyseras frånkopplad känsla och influens utifrån.  
  

2.4 Teoriproduktion  
Det finns två egentliga huvudinriktningar som man använder sig av när man genomför en 
studie- dessa är deduktiv och induktiv - och dessa kan sägas vara varandras motpoler vad 
gäller tillvägagångssättet, men med det inte sagt att synsätten inte kan variera inom dessa 
huvudinriktningar. 

Med deduktiv ansats menas att man utgår från befintliga teorier för att skapa ett 
systematiskt ramverk. För att få fram bra resultat ska man kategorisera och förklara samtliga 
begrepp som används. Detta görs för att andra inte ska kunna ha egna tolkningar av 
verkligheten som beskrivs i studien. Objektivitet värderas högt och utrymme för tolkningar 
ska helst inte finnas.10 Oftast brukar denna teoriproduktion ha det positivistiska synsättet som 
grund vilket ligger nära till hands med ovan förda resonemang. 

Den induktiva inriktningens grundtanke är att man utifrån empiri skapar egen teori. Denna 
inriktning är mer tids- och energikrävande än det deduktiva angreppssättet, men tenderar att 
ge mer ny kunskap på områden med begränsad tillgänglig information. Hermeneutiska studier 
bedrivs ofta på detta sätt, men även positivister kan använda sig av denna inriktning. Detta 
beror på att positivisten genom ett antal observationer kan skapa generella slutsatser som kan 
ses som absoluta sanningar beroende på validiteten och reliabiliteten hos 
observationsobjekten, medan hermeneutiker använder teoriproduktionen som ett sätt att 
”skapa språk” och förståelse på relativt outforskade områden.  

I denna uppsats finns inga utrymmen för endast en renodlad teoriproduktion, utan en 
kombination av dessa två inriktningar är efter diskussioner att föredra för att få ut det mesta 

 
10 Saunders et al 2003,  s. 87f 
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ur undersökningen. Om endast den deduktiva ansatsen skulle användas riskerar man att missa 
den stora fördelen av det induktiva angreppssättet som är att hantera komplexitet istället för 
att reducera den. De områden uppsatsen tar upp är invecklade och kräver förståelse som 
deduktionen inte kan leverera på samma sätt som induktionen kan. På samma sätt kan det 
argumenteras att man missar vitala delar i undersökningen om endast induktion skulle 
användas. Då uppsatsen till största delen består av tolkning av data skulle uteblivandet av det 
deduktiva angreppssättet få katastrofala följder. Uppsatsen kommer med andra ord att i första 
hand använda deduktion, men även induktion i den grad den skänker en förståelse för de olika 
områden uppsatsen berör.  Detta förespråkas även av Saunders et al då de anser att de flesta 
av samhällets fenomen inte kan tolkas på ett tillfredställande sätt då komplexiteten överträffar 
de enskilda angreppssättens styrkor. Man bör alltså använda sig av dessa huvudinriktningar 
tillsammans för att säkerställa ett bra resultat. 11  
 

2.5 Metodansats  
Beroende på om man använder sig av en deduktiv eller induktiv inriktning brukar de 
sammankopplas traditionellt sett med vissa ansatser12, men eftersom denna studie inte bedrivs 
med endast en av dessa inriktningar ter sig valet inte självklart om man ska utgå från praxis. 
Experiment används ofta inom naturvetenskapen och har som grundsten att bringa fram ny 
information på relativt outforskade områden. De bedrivs ofta med syfte att testa variabler, 
byta ut dem eller testa befintliga teoriers validitet. Korrelationen mellan nyckeltalet soliditet 
och den historiska aktieutvecklingen är vad studien ämnar kartlägga vilket leder till ett 
användande av denna experimentella strategi.  

När sedan tidshorisonten skall tas i beaktning bör man se till vilket slags problem man ställs 
inför samt hur man ämnar svara på frågan. Frågan studien vill ge klarhet till är alltså 
determinanten i detta fall. Det finns två huvudsakliga tidshorisonter som förenklat kallas för 
antingen ett ”snapshot approach” eller ”diary perspective”, vilket i svensk terminologi 
benämns tvärsnittsstudier respektive longitudinella studier. 13

Tvärsnittstudier har som mål att belysa ett specifikt fenomen under en specifik tid, och 
erkänner samtidigt att tidsbristen som infinner sig hos de flesta akademiska arbeten idag kan 
medföra problem för studiens resultat då det inte alltid finns tillräckligt med sammanställd 
information på studieområdet eller tid att bearbeta den tillgängliga informationen. 

Longitudinella studier har som intention att bringa klarhet till processer, förändring och 
utveckling, och anser att man för att uppnå bästa resultat bör observera variabler genom att 
isolera och analysera dessa variabler under en tidsperiod som oftast sträcker sig över flera år 
under förutsättningen att undersökningen i sig inte påverkar variablerna man undersöker. 14  
Eftersom uppsatsen kommer att undersöka förändringen av soliditeten och andra variabler 
under en specifik tid är en tvärsnittstudie det korrekta tillvägagångssättet för uppsatsens 
framgång.  
 

2.6 Undersökningens inriktning 
När man bedriver en studie/undersökning bör frågeställningen uppstå om syftet är explorativt, 
deskriptivt eller förklarande. Är ens syfte att skapa något nytt eller upptäcka nya aspekter som 

 
11 Saunders et al 2003,  s. 88f 
12 Ibid. s 90 ff 
13 Ibid. s 95f 
14 Ibid. s 91ff 
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tillför ny information att förklara fenomen som finns på ens problemområde bör man utgå 
från den explorativa målsättningen. Detta är resurs- och tidskrävande men tenderar att 
utmynna i relevant kunskap på outforskade områden, som till viss del saknar befintlig teori. 
Den deskriptiva inriktningen vädjar undersökaren att beskriva en person, en specifik 
tillställning, situation eller fenomen på det mest uttömmande sätt som är möjligt med hänsyn 
till den befintliga teorin och informationen på området. För att använda sig av denna 
undersökningsinriktning måste man ha en klar bild av vad det är man vill beskriva innan 
insamlandet av materialet påbörjas. Utan denna insikt kan beskrivningen bli missvisande och 
felaktig. 

Det förklarande syftet är till för att skapa förståelse mellan orsak och samband. Relationen 
mellan variabler och ett beteende är det som eftersträvas. Tillvägagångssättet söker svara på 
frågan ”Varför förhåller sig något som det gör?”. 15

I denna uppsats kommer vi främst att använda oss av den förklarande inriktningen då den 
bäst passar in i det positivistiska synsättets grundtankar och metod, samtidigt som den 
explorativa målsättningen också kommer att användas flitigt. Detta med grund i att den data 
som vi kommer att använda oss av kan komma att ligga till grund för ny respektive 
falsifierande/verifierande kunskap på området. Slutligen infinner sig en förhoppning att kunna 
förutsäga det framtida beteendet hos börsnoterade företag med vissa särdrag som kan 
identifieras av småsparare likväl som fondförvaltare genom val tillvägagångssätt. 
 
 

2.7 Sekundär och primärdata  
Med primärdata menas data som är insamlad för det egna undersökningssyftet. Denna typ av 
data inhämtas av författaren och brukar främst ske genom intervjuer. Motsatsen till detta är 
sekundärdata som betyder att data redan är insamlad fast för ett annat syfte än det egna syftet. 
Denna typ av data kan inhämtas genom tidskrifter, hemsidor, företagsmaterial osv.16

Den information vi fått från Skandias hemsida är utan tvekan, med förklaringarna som 
Research Methods for Business Students17 erbjuder, sekundärdata. Däremot uppstår frågan 
om informationen som OMX hemsida försett oss med är sekundär eller primärdata. Då 
slutkurserna och andra variabler månadsvis är sammanställda kan man anta att deras syfte inte 
enbart är att ha information tillgänglig för allmänheten. Syftet skulle kunna antas vara att 
placerare eller studenter ska kunna ta del av historisk data och jämföra variabler inför t ex 
framtida placeringar, studier eller riskbedömning, och då skulle ett av deras tilltänka syften 
samstämma med ens egna och bli primärdata. 

Andra aspekter som ska tas hänsyn till är om det är rådata som har blivit behandlad 
respektive rådata som sammanställts i något syfte. Rådata som blivit behandlad på något sätt 
eller inte alls ska anses vara sekundärdata18, men som ovan nämnt skulle detta kunna förbises 
om man lägger vikten vid syftet av sammanställningen. Det kan anses långsökt att anta att 
deras syfte med att lägga ut månadsrapporter för just den undersökning som vi ämnar bedriva, 
och därmed anses informationen från OMX hemsida tillhöra kategorin sekundärdata.   
 
Uppsatsen kommer att med ovan förda resonemang baseras på sekundärdata som tar sin form 
i litteratur och siffror inhämtade från diverse hemsidor, då den information som behövs för 

 
15 Saunders et al 2003,  s 96ff 
16 Ibid. s. 188ff 
17 Saunders et al, Research Methods for Business Students 2003, Prentice Hall, Harlow 
18 Ibid. s. 189 
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studien redan finns tillgänglig. Denna data måste man vara försiktig att lita blint på, eftersom 
syftet den införskaffades för inte är ens egna. Tre aspekter man bör ta hänsyn till när man 
använder sig av sekundärdata är att den (1) möjliggör att du kan svara på ens problemfrågor 
och att du når dina mål, (2) att fördelarna av att använda sig av sekundärdata överväger 
kostnaderna för densamma och (3) att den är tillgänglig.19   
 

2.8 Objektivitet och subjektivitet 
Objektivitet hålls högt värderat hos positivisterna och genom deras metoder försöker man 
eliminera all subjektivitet som hermeneutikerna hävdar inte går att få bort20, men varför vill 
man eliminera den? Menar positivisterna att det som är subjektivt är fel, eller menar de på ett 
burdust sätt att deras objektivitet skall vara mer värt än hermeneutikernas subjektivitet? 
Svaret är enligt egna reflektioner att det helt beror på vilken förhållning man har till 
omvärlden och vilket problem man ställs inför. Så som tidigare nämnts måste man använda 
sig av olika tillvägagångssätt beroende på studiens frågeställning för att ge ett trovärdigt 
resultat som skall kunna läsas, reflekteras över och accepteras av utomstående. En del 
problem lämpar sig inte för positivistiska förhållningssätt och kan ibland inte ge något resultat 
om man utesluter all subjektivitet. Om endast ett synsätt skulle vara rätt kan det tänkas att det 
blir en strypning av utvecklingen då en hel del förståelse som kan uppnås genom 
hermeneutiska tillvägagångssätt inte erkänns som vetenskapligt material skulle gå förlorad.  

Hermeneutikerna hävdar att allt man upplever och ser är beroende av ens tidigare 
upplevelser och sammansättningen av individer21, men eftersom denna studie inte kommer att 
lägga fokus på individens egenskaper utan endast siffror som börsens medlemmar producerat 
och nyckeltal kan man inte utgå från detta perspektiv och bör därför sträva efter att uppnå en 
så hög objektivitet som möjligt för att anses vetenskapligt korrekt. 
 

2.9 Reliabilitet och validitet 
För att fastslå reliabiliteten återfinns tre grundfrågor i Saunders bok22 med inspiration av 
Easterby-Smith: 
 

1. Will the measures yield the same results on other occasions? 
2. Will similar observations be reached by other observers? 
3. Is there transparency in how sense was made from the raw data?   

 
Reliabiliteten är måttet på hur tillförlitlig en undersökning är. Ju fler gånger man upprepar ett 
visst mönster och får fram samma resultat, desto mer troligt är det att slumpen inte har spelat 
in och tillförlitligheten är hög. När reliabiliteten är som högst ska det betyda att vem som 
helst skulle kunna ställa samma frågor eller genomföra samma tester och få fram samma 
resultat. I detta sammanhang användes samtliga börsnoterade företags dagliga slutkurser på 
den svenska börsen som inte avnoterats, introducerats eller blivit uppköpta under tidsperioden 
2005-12-31 till 2006-06-30 som grund för att testas ihop med soliditetsmåttet under 
tidsperioden 2004-12-31 till 2005-12-31 för att framställa om möjligt ett nytt mer 
lättillgängligt riskmått. Om någon oberoende aktör skulle ställa samma frågeställning under 

 
19 Saunders et al 2003, s. 204 
20 Ibid. s. 83 
21 Ibid. s. 84 
22 Ibid. s. 101 
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samma tidsperiod torde samma resultat troligtvis uppnås under förutsättning att ingen ny 
information tillkommit från dess att första studien bedrevs. 
 
Validiteten är måttet på om undersökningens resultat stämmer överrens med verkligheten, 
alltså att man mäter det man vill mäta. Man måste se till att den data som används är relevant 
för det problem man undersöker, detta är en avgörande faktor för vilken validitetsgrad 
uppsatsen/arbetet/undersökningen har. En annan viktig aspekt för validiteten är att tänka över 
om ett samband mellan två variabler är kausalt eller inte 23 För att säkerställa validiteten i 
detta fall då vi observationen sker under en bestämd tidsaxel måste data finnas för denna 
tid.24

 

2.10 Tillvägagångssätt 
Först kommer det att krävas en noggrann diskussion och spekulering kring vilken 
företagsinformation som skulle kunna fungera som riskmått för företagen. Utifrån denna 
diskussion bör man sedan kunna hitta ett antal mått som kan användas för bedömning av 
företagens framtida risk och avkastning. De mått som framkommer måste genom en logisk 
diskussion vägas för att bestämma vilken tyngd de kan ha i bedömningen av risk och 
förväntad avkastning. Denna diskussion ledde till en hypotes om nyckeltalet soliditet som en 
bra grund att utgå ifrån. Informationen om soliditet kom att inhämtas från Skandias 
hemsida25.  

Relevant data för aktieutvecklingen kommer att inhämtas från OMX hemsida26 för att sedan 
klassificeras och bearbetas. Börsens aktier kommer först att undersökas under en historisk 
tidsperiod för att skapa hypoteser om hur en framtida tidsperiod kan komma att se ut. 
Utvecklingen av företagen som handlas på börsen kommer först att analyseras under perioden 
2004-12-31 till 2005-12-31 från vilket hypoteser kan utvinnas och sedan ligga som grund för 
empiriska tester under en kommande period, 2005-12-30 till 2006-03-30. Här kommer alltså 
att testas hur stor påverkan historisk soliditetstillväxt och tillväxt i marknadskapital under 
2005 har på beta (volatilitet) och avkastning under år 2006 tre första månader.  

Med hjälp av statistiska datorprogram kommer regressionsanalyser att göras på de olika 
variablerna för att se hur stora sambanden är. Förhoppningsvis kommer analysen att visa på 
ett samband som är tillräckligt starkt för att man ska kunna använda kunskapen till framtida 
riskbedömning. För att ytterligare testa måtten kommer man sålunda att göra en prognos för 
ett antal aktier i en portfölj för de kommande tre månaderna, 2006-03-30 till 2006-06-30. 
Förutom att testa hur väl måtten har förutspått volatiliteten kommer man även att göra en 
analys som undersöker om förhållandet mellan risk och avkastning varit fördelaktigt, detta 
med hjälp av Sharpe- och Treynorkvot. Detta är givetvis förutsatt att man hittar ett samband 
mellan soliditetstillväxten och tillväxten i marknadskapital, och risk och avkastning.  

Studien förlorar sitt värde om man inte genomgående har ett kritiskt tänkande när teorier 
testas och att man vidtar försiktighet när data insamlas, bearbetas och analyseras. Denna 
kritiska ståndpunkt kommer alltså att observeras genom hela arbetets gång.  
 

 
23 Saunders et al 2003, s. 101 
24 Ibid, s. 206 
25 www.skandia.se 
26 www.omxgroup.com 
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2.11 Källkritik 
Att vara källkritisk är ett måste när man skriver uppsats. Sväljs allt med hull och hår uppstår 
det lätt felaktigheter, och kan även i vissa fall leda till att kunskapsutvecklingen står still. Då 
den teoretiska grunden måste hämtas från någon typ av källa är det av största vikt att dessa 
granskas noggrant med ett kritiskt öga. För att underlätta denna bedömning har Thorsten 
Thurén i sin bok ”Källkritik” lagt fram fyra kriterier för att säkerställa att källorna man använt 
sig av är tillförlitliga27: 
 

• Äkthet. Källan ska vara det den utger sig för att vara. 
•    Tidssamband. Ju längre tid som har gått mellan en händelse och källans berättelse om 

denna händelse, desto större skäl finns det att tvivla på källan. 
• Oberoende. Källan ska ”stå för sig själv”, inte vara exempelvis en avskrift eller ett 

referat av en annan källa. 
• Tendensfrihet. Man ska inte ha anledning att misstänka att källan ger en falsk bild av 

verkligheten på grund av någons personliga, ekonomiska, politiska eller andra 
intressen att förvränga verklighetsbilden. 

Källor för teorier om random walk och riskmått 
Som tidigare nämnts har det skrivits stora mängder avhandlingar och forskningsrapporter i 
ämnena random walk och riskmått. Det är också så att det finns stora vinstintressen i att finna 
förutsägbara mönster på aktiemarknaden som skulle kunna användas för en fördelaktig 
investeringsstrategi. Man kan därför tänka sig att vissa källor som talar för att sådana mönster 
skulle kunna vara influerade av intressen som är annat än vetenskapliga. Här skulle alltså 
tendensfriheten kunna ifrågasättas. Det tre böcker som huvudsakligen har använts borde dock 
inte kunna anklagas för detta. Lo och MacKinley, som argumenterar för att random walk 
teorin inte håller, är båda erkända forskare och deras arbete har utstått kritiken från andra 
forskare och kolleger. Det är heller inte så att de gjort undersökningarna på uppdrag av något 
vinstdrivande företag som har intressen på börsen. Malkeil, som har en motsatt åsikt, har även 
han erkänt deras upptäckter men avfärdar dem som tillräckligt osignifikanta för att ha något 
ekonomiskt värde.  

Värt att notera är att Malkiel skriver sin bok utifrån en rådande paradigm inom ekonomisk 
teori – random walk-teorin har ett väldigt starkt fäste i den akademiska världen. Man kan 
därför tänka sig att det är svårt för honom att acceptera forskningsresultat som ställer allt på 
vilket han grundar sin vetenskap på ända. Lo och MacKinley påpekar även i sin bok att 
reaktionerna på deras resultat var väldigt starkt negativa och man hävdade att de måste bero 
på programeringsfel när undersökningen gjordes. Brealey et als Corporate Finance är en 
lärobok och tar upp båda sidorna av debatten och för en välbalanserad diskussion. Här finns 
inget skäl att tro att framställningen skulle vara färgad av någon tendensofrihet. 

Vad gäller äkthet, tidssamband finns heller inget att klaga på bland dessa källor. Lo och 
MacKinleys bok har i och för sig några år på nacken, men det finns inte mycket orsak att tro 
att marknaden har förändrats väldigt mycket under den tid som gått. 

Källa för metod 
Research Methods for Business Students är skriven 2003 av Mark Saunders, Philip Lewis och 
Adrian Thornhill. Saunders jobbar på Oxford Brookes Business School där han forskar och 

 
27 Thurén, Torsten Källkritik s. 13 Liber AB, Stockholm 2005 
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lär ut om forskningsmetoder till bland annat doktorander. Thornhill är avdelningschef för 
Human Research Management vid Gloucestershire Business School och lär ut 
forskningsmetoder till ”postgraduatues”. Lewis jobbar på Human Research Management vid 
Gloucestershire Business School och har till stor del samma arbetsuppgifter som Thornhill. 
Det råder inga tvivel om att dessa personer är seriösa och kunniga, och det finns heller inte 
någon anledning att tro att boken skall vara oäkta eller en avskrift av ett annat verk. Boken är 
skriven 2003 vilket borde säkerställa att tillvägagångssätten och modellerna boken framställer 
fortfarande är relevanta för uppsatsens framgång. Boken nämner inget om författarnas 
politiska intressen, men i detta sammanhang kan slutsatsen dras att varken politik eller 
personliga intressen kan påverka innehållet till den grad att dess användande i uppsatsen inte 
torde vara möjligt. 

Källor för teorier om Sharpe- och Treynorkvot 
Källorna som har använts för redogörelse av dessa två riskjusterade avkastningsmått är 
Essentials of Investments (2004) skriven av Zvi Bodie som är professor inom finansiering vid 
Boston University, Alex Kane som är professor inom finansiering och ekonomi vid 
University of California och Alan J. Marcus som även han är professor inom finansiering vid 
Boston Collage och Modern Investment Theory skriven av Robert A. Haugen som är 
professor inom finansiering vid University of California. Skribenterna till den förstnämnda 
boken har tidigare gett ut en annan bok inom samma område som heter ”Investments” som 
getts ut 1996 och 2006 vilket tyder på att de är väl insatta inom ämnet finansiering eftersom 
de efter utgivandet av 1996 års upplaga åter fått förtroende att skriva en uppdaterad version 
av den ursprungliga boken samt gett ut denna bok. Modern Investment Theory valdes för att 
inte stirra sig blind i en bok och för att verifiera eller falsifiera det Essentials of Investment 
påstod. Böckerna skiljer sig inte i beskrivningen av de olika kvoterna men de skiljer sig 
ganska markant vad gäller utgivningsår då Modern Investment Theory gavs ut 1993. 
Matematik är svår att förvränga eftersom det endast rör sig om formler och värden. Som det 
omnämns i Essentials of Investment skapades båda kvoterna 1966 28 i snabb anslutning till 
uppkomsten av CAPM som kom tidigare på 1960-talet.29, och då den äldsta boken i 
sammanhanget kommer från 1993 hade det passerat ca 60 år som kvoterna funnits tillgängliga 
för allmänheten. Med stöd i det som tidigare anförts om utgivningsår av böckerna och 
innehållet finns det inget stöd för att (1) Boken/böckerna utger sig för att vara något de inte 
är, (2) eller att tidssambandet skulle påverka framställningen av innehållet, (3) att böckerna 
skulle vara ett plagiat (4) eller att personliga värderingar skulle kunna ge en annorlunda 
framställning än om någon annan med andra värderingar skulle ha skrivit om samma område. 
 

Källor för statistiska analysverktyg 
När det gäller statistisk finns det mängder av litteratur och avhandlingar som behandlar 
modeller, metoder och teori, men då de flesta av dessa är matematiskt anknutna blir det svårt 
att kunna snedvrida och göra egna tolkningar och reflektioner för författarna. Det man kan 
göra är att ändra om i ekvationerna för att få en ekvation som passar till det material man 
själv undersöker. I samtliga böcker vi har använt oss av står det utan tvivel att källan är det 
den utger sig för att vara. Tidssambandet är i detta fall mindre relevant då de flesta modeller, 
teorier och metoder som vi använt oss av har funnits sedan en längre tid. Med det menat att 
det vi använt oss av hade lika gärna kunnat vara litteratur från 80-talet som litteratur skriven 

 
28 Bodie et al Essentials of investment, 5th Edition s. 685 McGraw-Hill/Irwin New York NY 2004 
29 Brealey et al 2006, s. 189 
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idag med undantag för att man i dagsläget kan använda sig av datorprogram för att underlätta 
uträkningarna. All statistisk litteratur vi använt kan ses som oberoende med reservation för att 
ekvationer givetvis kommer att återfinnas i flertalet tidigare litteratur. Det är även svårt att 
tänka sig att litteraturen kommer att vara subjektiv och försöka beskriva en annan del av 
verkligheten då statistiklitteraturen är menat för att ge stöd och hjälp vid bearbetning av 
datamaterial. Litteraturen ska på så sätt hjälpa andra författare att få en objektiv och statistiskt 
säkerställd analys och slutsats. 
 

OMX och Skandias hemsidor  
Det fick ingen orsak till att tro att OMX eller Skandia skulle vara opålitliga som källor. 
Felaktigheter skulle snabbt uppdagas och korrigeras. Vidare finns det inga incitament till att 
snedvrida informationen som de håller tillgängliga på sina hemsidor.  
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3. Teori 
Den teoretiska referensramen kring ämnet risk och avkastning är mycket stor – mycket tid har 
lagts ned på forskning kring aktiers rörelser på marknaden. Det är egentligen inte så konstigt, 
för en investerare med en metod att förutse aktiers fluktuationer skulle fort bli mycket 
förmögen. Det skulle vara som att veta vilken häst som kommer att vinna innan startskottet 
har gått.  I börsmäklarbranschen handlar det också väldigt mycket om att locka pengar från 
investerare vilket kräver att man kan visa upp en välgjord hemläxa – ingen vill lämna sina 
pengar till någon som kommer att investera dem slumpmässigt vind för våg. 

Vid studier av forskningsresultaten blir det tydligt att det finns motstridiga åsikter och 
resultat vad det gäller börsens faktiska förutsägbarhet. Detta kapitel kommer att försöka 
förklara, jämföra och kontrastera dessa för att ge en bakgrund och referensram för arbetet. 
Här kommer även teorin bakom arbetets analysverktyg att förklaras och vi kommer att titta 
närmare på hur man kan hävda att soliditet och marknadstillväxt skulle kunna vara goda mått 
på framtida risk och avkastning.  

 

3.1 Soliditet 
Varför skulle soliditet vara ett bra mått för bedömning av risk och avkastning? Successivt har 
olika nyckeltal börjat användas som en praktisk och enkel teknik för att tolka och bli 
införstådd med ett företags framtidsutsikter. Ett grundantagande i denna uppsats är nyckeltal 
som ska anses ge en ledtråd till om företaget i fråga är lönsamt att investera i eller inte. Att 
låna ut pengar till ett företag kan ses som en investering då den som lånar ut pengar till 
företaget förväntar sig en återbetalning av de lånade pengarna samt någon form av mervärde 
som i de flesta fall uppenbarar sig som olika stora räntesatser beroende på vilken risk 
långivaren tar. När företag ansöker hos banker om beviljad kredit måste banken ifråga oftast 
bedöma företagets kreditlämplighet under tidspress och har ibland endast nyckeltal som 
underlag för denna bedömning. Detsamma kan sägas om köp av aktier eftersom ens köp 
tillför företaget likvida medel som de i sin tur kan röra sig fritt med. Investeraren ger sig in i 
situationen med förhoppning att företagets marknadsvärde stiger eller lönsamheten ökar i 
företaget vilket tillför aktieägarna utdelning. Eftersom bankerna i sina bedömningar till viss 
del använder nyckeltal i sina bedömningar leder detta tankarna till att ett nyckeltal bör vara en 
logisk variabel att testa och grunda uppsatsen på.  

För att mäta betalningsförmåga på lång sikt och finansiell styrka används ett väl etablerat 
och centralt mått kallat soliditet. Soliditeten visar hur stor del av företagets tillgångar som har 
finansierat med eget kapital under företagets livstid och ger ett bra mått på företagets styrka 
att motstå finansiella motgångar då dessa avräknas mot eget kapital. Enligt BAS Nyckeltal är 
soliditeten starkt relaterad till företagets långsiktiga lönsamhet och tillväxt. För att ett företags 
soliditet ska förbli konstant samtidigt som det växer måste skulder och eget kapital växa 
proportionerligt. Om det egna kapitalet minskar i förhållande till det totala kapitalet kommer 
således soliditeten att minska och omvänt kommer soliditeten öka om det egna kapitalet ökar. 
”Avgörande för ökningen av eget kapital är företagets resultat/lönsamhet. Med andra ord 
visas årets förändring av soliditeten om lönsamheten givit tillräcklig ökning av det egna 
kapitalet – självfinansiering – jämfört med ökningen av de totala tillgångarna – tillväxten.”30 
Ur historisk soliditet borde man alltså kunna urskilja ett mönster och eventuellt prognostisera 
kommande period.  

 
30 BAS Nyckeltal s. 104 Tredje Upplagan, Norstedts Juridik AB Stockholm 2006 
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En soliditet som är oförändrad över tid brukar tyda på balanserad tillväxt i företaget. 
Försämrad soliditet kan däremot tyda på att företagets vinster varit otillräcklig i förhållande 
till tillväxten. Om tillväxten varit väldigt hög behöver inte en minskad soliditet vara en 
negativ indikation, men om tillväxten varit låg och soliditeten minskat kan tyda på att 
företaget har haft en negativ utveckling och är i finansiellt trångmål. Förändring av soliditeten 
behöver inte nödvändigtvis bero på att företaget mår dåligt utan det kan till exempel bero på 
en förändrad utdelningspolicy. Likaså kan företagets soliditet öka på grund av kapitaltillskott 
från ägarna eller nyemission. Detta är dock ganska ovanligt i små och medelstora företag.31

 
Soliditeten räknas ut som justerat eget kapital delat på balansomslutningen gånger 100.  
 
(Justerat eget kapital/Balansomslutning) x 100 (3.1) 
 
Detta ger en procentsats som kan anta värdena 0-100.  

 

3.2 Betakoefficienter och volatilitet 
När man talar om risk i finansiella sammanhang handlar begreppet om hur stor möjligheten är 
att de investerade pengarna går förlorade, man talar om hur stor spridning avkastningen har. 
Pengar investerade i en stadsobligation med fem procents ränta är i stort sett riskfria – man 
kan vara säker på att få ut sina investerade pengar plus fem procent när obligationen förfaller. 
Om man däremot investerar i en aktie med förväntad avkastning på sex procent under samma 
period kan man inte alls vara lika säker på att man har sina pengar plus de sex procenten när 
perioden är slut – man tar alltså en större risk. 

Risken i ett finansiellt instrument mäts traditionellt med dess betakoefficient (β) som 
beskriver hur instrumentet rör sig i förhållande till ett index, ett medel för marknaden under 
en bestämd tidsperiod. Betakoefficienten beskriver instrumentets känslighet (volatilitet) i 
förhållande till detta index, alltså hur stor procentuell effekt på instrumentet en enprocentig 
indexrörelse får. Ett instrument med betakoefficienten 1.0 kommer att ha en perfekt 
korrelation med marknaden, följa dess rörelser och ha samma genomsnittliga 
standardavvikelse. Om så risken på marknaden är 20%32 kommer även instrumentet i snitt att 
ha samma standardavvikelse. Ett instrument med β 1.5 kommer däremot i snitt ha en 
standardavvikelse på 30%, det vill säga 1.5 gånger marknadens. Med denna betakoefficient 
kommer alltså instrumentet ha 150% av marknadens risk och kommer att ha 50% större 
rörelser än marknaden. Omvänt har ett instrument med β 0.5 hälften så stora rörelser som 
marknaden och 50% av risken. 
 
Matematiskt beräknas beta som kovariansen mellan instrumentet och marknaden delat på 
variansen på marknadens avkastning.33

 
Βetakoefficient (β) = Kovariansmarknad, instrument / Variansmarknad  (3.2) 
 
 
För att beräkna betakoefficient används med fördel dataprogram som är speciellt utformade 
för användningsområdet. De underliggande formlerna är dock som följer. 

 
31 BAS Nyckeltal 2006, s 104ff 
32 Ungefärlig standardavvikelse på marknaden perioden 1900-2003 enligt Brealey et al. s. 158 
33 Brealey et al 2006, s. 169ff 
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Först måste avkastningen på det valda instrumentet och marknaden beräknas 
 
Avkastning Aktie  Avkastning Marknaden 
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Genom att beräkna medelavkastningen under den givna tidsperioden (N) kan man sedan göra 
beräkningar av varians och kovarians. 
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3.3 Korrelationskoefficienter och portföljteori 
Om man använder formel (3.7) för att räkna på korrelationskoefficient mellan aktier kan man 
sedan använda denna information för att skapa portföljer med önskad standardavvikelse 
(volatilitet). 
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Portföljteorins fader Harry Markowitz påvisade redan på 50-talet att man vid diversifiering av 
aktieportföljer genom att välja aktier som inte rör sig tillsammans kan ”skapa” den risk man 
vill ha i portföljen.34 Aktier tenderar att röra sig tillsammans, det vill säga att de har en positiv 
korrelation, i vissa fall har de dock ingen korrelation alls och ibland även en negativ 
korrelation. Detta beror på att olika företag påverkas på olika sätt av faktorer i omvärlden. 
Antag till exempel att man har två företag i en isolerad ekonomi, det ena tillverkar skidor och 
det andra gummistövlar. Risken påverkar dessa företag olika - en regnig vinter kommer att 
                                                 
34 Brealey et al 2006, s. 181 
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vara dålig för skidtillverkaren men bra för stöveltillverkaren och vice versa. Dessa två företag 
kan alltså sägas vara negativt korrelerade. En negativ korrelation av den här magnituden är 
dock väldigt ovanlig men Markowitz visade att allt utom perfekt positiv korrelation kan 
potentiellt sänka risken i portföljen.35

Med hjälp av informationen om aktiernas korrelation kan man välja aktier som så att säga 
tar ut varandras rörelser. Om två aktier som är negativt korrelerade kombineras i en portfölj 
kommer detta att innebära att om den ena har en negativ utveckling så kommer den andra att 
ha en positiv och på så sätt dämpa nedgången på den totala portföljen. Man talar om att 
aktierna inte är perfekt korrelerade och med hjälp av att kombinera sådana aktier kan man 
diversifiera bort unik risk och endast ha kvar marknadsrisken. Om man vet 
korrelationskoefficienten för aktierna som ingår i portföljen kan man lätt räkna ut den totala 
risken i portföljen, det vill säga dess totala volatilitet och sedan använda CAPM för att 
beräkna vilken riskpremie man kan förvänta sig.36

 

3.4 Capital Asset Pricing Model (CAPM) 
Ett bra exempel på ett riskfritt instrument (ett instrument med β = 0.0) är statsobligationer. 
Dessa har en avkastning som inte är beroende av marknadens rörelser och utsätter alltså inte 
investeraren för någon risk.  

”Wise investors don’t take risks just for fun. They are playing with real money. Therefore, 
they require a higher return from the market portfolio than from Treasury Bills.”37 Eftersom 
investerare kommer att kräva högre avkastning om risken är högre finns det alltså ett 
samband mellan risk och avkastning – högre risk ger högre avkastning. Skillnaden mellan den 
riskfria räntan och marknadsavkastningen (rm – rf) kallas för marknadsriskpremien och har 
sedan 1900 legat på i snitt 7.6% per år.38 En statsobligation med β = 0 har alltså ingen 
riskpremie och marknaden med β = 1.0 har riskpremien rm – rf . Med hjälp av CAPM kan man 
räkna ut vilken riskpremie som ska tillskrivas instrument som har betavärden som inte är 0 
eller 1. Denna modell skapades av ekonomerna William Sharpe, John Lintner och Jack 
Treynor på 60-talet och stipulerar att på en effektiv marknad varierar den förväntade 
riskpremien i direkt proportion till beta.39

 
Förväntad riskpremie för aktie = Beta x Förväntad riskpremie för marknaden  
    
 
r – rf = β(rm – rf)   (3.7) 
 
 
Capital Asset Pricing Model har kommit under en del kritik på senare tid då man har märkt att 
den faktiska avkastningen inte har stått i sådan proportion till beta som modellen förutspår. 
Man har sett att avkastningen har varit högre på portföljer med hög beta, men inte så mycket 
högre som den borde ha varit enligt modellen. Exempelvis visar Fama Och French i en studie 

 
35 Malkiel, Burton G. A Random Walk Down Wall Street s. 211 W. W. Norton & Company Ltd. New York, NY 
1999 
36 Ibid. s. 162 
37 Brealey et al 2006, s. 188 
38 Ibid. s. 188 
39 Ibid. s. 189 
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från 1992 att relationen mellan beta och avkastning är helt platt och förkastar därmed teorin 
om att beta skulle visa relationen mellan risk och avkastning. 40

Försvarare av modellen hävdar att detta beror på att modellen faktiskt handlar om förväntad 
avkastning, inte faktisk avkastning. Faktisk avkastning är beroende av vilka förväntningar 
som finns, men den är också påverkad av makroekonomiska faktorer. Riskpremien var också 
mycket högre under 1900-talets första hälft än under dess andra, vilket kan ha medfört att 
Sharpe, Lintner och Treynor drog en korrekt slutsats när modellen konstruerades, men att 
denna slutsats inte håller under dagens förhållanden.41 Vidare måste påpekas att det är väldigt 
svårt eller näst intill omöjligt att räkna ut ett pålitligt betavärde och detta beror på att det inte 
finns något allmänt index att jämföra instrumenten med. På världens börser handlas tusentals 
aktier, obligationer, ädelmetaller och så vidare och beroende på hur man mäter marknaden 
(och vilken del man mäter) kommer man att få fram olika betavärden. Om så 
riskbedömningen är felaktig kommer detta att leda till att även avkastningsbedömningen blir 
felaktig.42

 

3.5 Marknadseffektivitet och random walk 
Vidare kan man diskutera om man på en effektiv marknad verkligen kan förutspå 
markandsrörelser utifrån historiska data. Man brukar tala om tre stadier av 
marknadseffektivitet (svag, medelstark och stark) och dessa tre bedöms utifrån vilken grad 
information reflekteras i marknadspriser. På en marknad med svag effektivitet skapas dagens 
priser utifrån information om historiska priser. Om en svag effektivitet råder kan man 
omöjligt göra övervinster utifrån att studera historiska priser. Då halvstark effektivitet råder 
skapas dagens priser inte bara utifrån historiska priser utan även från all publicerad 
information. Om marknaden är halvstarkt effektiv reagerar den direkt på information som 
publiceras om företagen som handlas på börsen. Om effektiviteten är stark på marknaden 
sätts priserna utifrån analys av all information (privat och publik) som finns tillgänglig om 
marknaden och företaget.43

Effektiviteten uppstår på grund av att investerare hela tiden försöker göra övervinster. I sin 
girighet tar de varje chans att använda ett informationsövertag (hur litet det än må vara) och 
införlivar alltså på så vis informationen i marknadens priser. På en idealisk marknad utan 
friktion och transaktionskostnader måste detta ske utan fördröjning och detta skapar alltså en 
slumpmässig upp- och nedgång av priser på marknaden. Detta leder till slutsatsen att ju 
effektivare marknaden är desto mer slumpmässiga kommer prisförändringarna att vara.44

Teorins hållbarhet på en verklig marknad 
Hajar och analytiker på världens börser lever och verkar dock i tron att man kan förutspå 
börsens rörelser genom noggrann analys av historisk information. Det är där allmänt 
vedertaget att en liten småsparare inte har en chans mot en väl insatt analytiker. Även om 
marknadsanalytikern ses som kung på Wall Street väljer den akademiska världen ofta att 
förkasta tanken att man skulle kunna förutspå aktiers rörelser genom analys av tidigare priser. 
De mest extrema påpekar att en apa med ögonbindel som kastar pil på the Wall Street Journal 
har lika stor möjlighet att välja lika bra aktier som analytikern. Analytikerns tro på att 

 
40 Malkiel 1999, s. 233 
41 Malkiel 1999, s. 194 
42 Ibid. s. 237f 
43 Brealey et al 2006, s. 337 
44 Lo och MacKinley 1999, s. 3ff 
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historisk tillväxt kommer att leda till framtida tillväxt faller platt när man ser på hur 
marknaden empiriskt sett ut. 45

För att testa hur väl marknadsanalytikerna kunde förutspå marknadens rörelser gjorde 
Burton G Malkiel och en kollega en jämförelse mellan 19 stora bolags prognoser och hur 
marknaden faktisk rört sig. Resultatet visade att ingen hade kunnat göra en kontinuerlig 
övervinst med hjälp av prognoserna de hade gjort, oavsett vilken bransch eller hur lång 
tidsperiod det rörde sig om.46

Orsaken till detta grundar sig i att marknadens priser inte följer några förutsägbara mönster 
eller cykler, utan följer en så kallad random walk,47 vilket man har visat i flera 
undersökningar. Burton G Malkiel påpekar i sin populära bok ”A Random Walk Down Wall 
Street” att marknaden inte har någon rörelseenergi – hur priserna rört sig historiskt kan alltså 
inte påverka hur marknaden kommer att fortsätta röra sig. Många investerare utgår dock från 
att detta är fallet. Han kallar detta för ”tapetsprincipen”, investerare försöker förutsäga 
aktiepriser på samma sätt som man skulle förutsäga att mönstret på tapeten bakom spegeln är 
detsamma som mönstret på tapeten ovanför spegeln. Detta är ett resonemang bygger på 
premissen att det finns upprepade mönster i tid och rum. 

Upprepade undersökningar på marknadsdata från 1900-talet har dock visat att man inte 
kan göra pålitliga bedömningar på detta sätt. Marknadens rörelser förra veckan har näst intill 
ingen korrelation med denna veckas och även om det finns en viss kortsiktig rörelseenergi på 
i marknaden så kommer man som investerare att förlora eventuella övervinster på 
transaktionskostnader. 

Visserligen kan man se att aktier ibland kan ha en kontinuerligt positiv eller negativ 
utveckling under flera dagar, men detta bevisar inte att en aktie skulle fortsätta att stiga bara 
för att den en gång har börjat göra det. Om man singlar slant upprepade gånger kommer man 
även där se att man ibland får krona flera gånger i rad. En kontinuerlig uppgång på 
marknaden är dock inte mer sannolika än dessa upprepade utfall av krona. Med hjälp av att 
singla slant kan man till och med skapa kurvor som liknar de kurvor som visar aktiers 
prisutveckling på marknaden. Priserna och myntkastningen följer alltså en random walk, en 
slumpgång, även om ett mynt som kastats fått utfallet krona flera gånger i rad kommer 
chansen att få krona vid nästa kast fortfarande vara 50 procent. De tidigare utfallen har ingen 
påverkan på hur nästa kommer att bli. Den enda skillnaden är att aktiepriser har en långsiktigt 
positiv trend på grund av tillväxten i vinster och utdelning, men om man kompenserar för 
detta är skillnaden väldigt liten.48

Malkiel pekar på fyra faktorer som bidrar till att marknadsprognoser ger en falsk bild av 
den framtida marknadsutvecklingen. Det är påverkan från slumpmässiga händelser, tvetydig 
redovisningspraxis som ger en falsk bild av företags inkomster och finansiella situation, 
inkompetens hos marknadsanalytiker och att de bästa analytikerna ägnar sig åt försäljning 
eller portföljhantering.  

Eftersom ett företag inte är en fristående enhet kommer det alltid att vara beroende av 
oförutsägbara makroekonomiska faktorer. Lagändringar, statliga beslut, olyckor och även 
naturkatastrofer är väldigt svåra och ibland omöjliga att förutse men kommer alla potentiellt 
kunna påverka företagets ekonomiska utveckling. 

I och med redovisningsskandalerna i Enron och Worldcom för några år sedan får man 
också upp ögonen för hur företagen kan leka med siffrorna i sina ekonomiska rapporter för att 

 
45 Malkiel 1999, s. 166 
46 Malkiel 1999, s. 168 
47 Brealey et al 2006, s. 334 
48 Malkiel 1999, s. 138ff 
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ge en falsk bild av hur det faktiskt går för verksamheten. Malkiel liknar en finansiell rapport 
med en bikini – den visar intressanta delar men döljer det som är viktigast. Av olika orsaker 
väljer alltså redovisare att undanhålla eller manipulera finansiell information om företaget för 
att vinna olika fördelar. Det kan gälla att komma undan skatter eller att vända ett dåligt 
resultat till ett bra som man kan visa upp för aktieägarna. Företagen kanske inte bryter mot 
lagen som i fallen Enron och Worldcom, men de ger ändå den externa analytikern en felaktig 
bild av hur den finansiella situationen ser ut. Detta gör det alltså väldigt svårt, eller näst intill 
omöjligt att göra riktiga prognoser för framtida inkomster utifrån den information vi kan få 
om företaget.49

Som tidigare nämnts påpekar Malkiel två påverkande faktorer till, men dessa är inte 
relevanta att nämna här. 

Tvetydiga forskningsresultat 
För att föra en balanserad diskussion bör man dock se till båda sidorna, och det finns även 
forskare som pekar på att det finns vissa förutsägbara element på marknaden. I en samling 
forskningsrapporter som man valt att kalla A Non-Random Walk Down Wall Street 
(förmodligen som en reaktion mot boken som refererats till ovan) hävdar författarna Lo och 
MacKinley att man till en viss grad faktiskt kan förutsäga marknadens rörelser.50  

Detta har att göra med att om ett förväntat aktievärde är positivt kan det vara en tillräcklig 
morot för att få en investerare att ta risken som är förknippad med instrumentet. På samma 
sätt kan en investerare som vill undvika risk betala för att undvika instrument som har en 
oförutsägbar framtid. Med dessa faktorer i beaktning behöver inte random walk-teorin hålla 
även om marknadspriserna reflekterar all tillgänglig information. Vidare kan man påvisa att 
en marknad med perfekt hög effektivitet är en omöjlighet. Om marknaden uppvisade hög 
effektivitet skulle det vara helt lönlöst att försöka inhämta information vilket ger lite 
incitament att handla, som i sin tur skulle leda till att marknaden till slut skulle kollapsa. Även 
om teorin om en effektiv marknad är omöjlig att uppnå i praktiken så fungerar den dock som 
en bra utgångspunkt när jämförelser ska göras. Eftersom marknaden alltså inte är helt effektiv 
kan man göra kontinuerliga vinster, även om kan vara väldigt svårt – det är denna avkastning 
som marknadsanalytiker lever på.51

Lo och MacKinley presenterar resultat som motsäger det som Malkeil argumenterar för i 
sin bok. I undersökningar på avkastningen på amerikanska aktier mellan 1962 och 1985 fann 
de bevis på att random walk-teorin inte håller. De fann också att framgångsrika mäklarfirmor 
under 80-talet hade använt investeringsstrategier som utnyttjade de statistiska mönster som de 
funnit i undersökningen. Dessa strategier hade också haft ganska god avkastning då, men har 
på senare tid blivit konkurrensutsatta och på grund av detta minskat sin marginal.52

Avkastningen kan tillskrivas den konkurrensfördel som dessa investerare har skaffat sig 
genom sin kunskap och sin vilja att ta risker. Lo och MacKinley påpekar att det enda sättet att 
kontinuerligt göra vinster på vilken effektiv marknad som helst är just att skaffa sig en 
konkurrensfördel. På så sätt kan avkastningen ses som den ”economic rent” som företagen får 
för sin fördel. Detta gäller dock bara på en ’verklig’ effektiv marknad, för konkurrensfördelar 
kan teoretiskt sett inte uppstå på marknader med perfekt hög effektivitet. Man tar upp som 
exempel ett biomedicinskt företag som verkar på en fiktiv effektiv marknad och vill uppfinna 
ett vaccin mot AIDS-viruset. Om det rådde hög effektivitet på marknaden skulle ett sådant 

 
49 Malkiel 1999, s. 171ff 
50 Lo och MacKinley 1999, s. 4 
51 Ibid s. 5ff 
52 Ibid. s. 14 
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vaccin aldrig bli uppfunnet, för om det kunde uppfinnas skulle någon redan ha gjort det. 
Exemplet pekar på det orealistiska i tanken på att perfekt hög effektivitet skulle kunna råda på 
en sådan marknad, och man kan se likheter med finansiella marknader. Även på en sådan 
handlar det bara om att skaffa sig en konkurrensfördel gentemot andra aktörer för att kunna 
göra vinster, och dessa fördelar kan man skaffa sig genom att ha mest information.53

Man frågar sig då vem det är som betalar vinsterna som de med konkurrensfördelen 
åtnjuter. Svaret är ganska självklart, det är de som inte har konkurrensfördelen och handlar på 
vad de tror är information men som egentligen bara är ”noise”, informationsbrus som inte 
påverkar börsens priser. Sen är det även så att investerare kan komma i oväntat behov av 
kapital och därför måste sälja av sina innehav och accepterar att betala för att få utföra affären 
omedelbart.54

 
Det är tydligt att det finns motstridigheter i den akademiska världen huruvida priser rör sig på 
aktiemarknaden. På ena sidan finns förespråkarna för random walk och på andra sidan de som 
hävdar att man faktiskt kan slå marknaden och göra övervinster genom teknisk analys. 
Undersökningen av soliditeten och marknadstillväxtens påverkan på risk och avkastning 
borde kunna ge ett litet bidrag till debatten och kanske ge mer belägg för någon av sidorna. 
 
 

3.6 Sharpekvot 
 

p

fp rr
Sharpekvot

σ
−

=    (3.8) 

 
Den riskjusterade avkastningen beräknad utifrån standardavvikelsen benämns Sharpekvot. För att 
på ett korrekt sätt mäta Sharpekvoten måste man först beräkna portföljens avkastning minus 
avkastningen man uppnår genom en riskfri placering. För att sedan erhålla Sharpekvoten skall 
man dividera resultatet ovan med portföljens volatilitet.55  

Samtliga siffror man använder i beräkningen skall vara under samma period, annars riskerar 
man att få felvisande data. Om den beräknade kvoten överstiger 1 har förvaltaren genererat en 
hög avkastning i förhållande till den risk som infunnit sig på den marknaden man agerat. 
Motsatt betyder ett värde under 1 är en underprestation, och ligger den exakt på 1 har en 
normalprestation uträttats givet risk. Normen är att en hög Sharpekvot är att föredra framför 
en låg, då kvoten indikerar att förvaltaren förmåga är tillförlitlig. Men kvoten måste ställas i 
relation till ett index Sharpekvot för att få relevans, eftersom olika branscher har olika 
möjligheter och risker.56 Jämförelseindex kan representeras av ett aktieindex alternativt den 
riskfria räntan, och för att få en uppfattning om förvaltarens färdighet jämför man den med 
konkurrenternas eller jämförelseindexets Sharpekvot.57

 
 

                                                 
53 Lo och MacKinley 1999, s 7f 
54 Ibid. s. 6 
55 Haugen, Robert A. Modern investment theory, s. 315 Prentice-Hall, Inc. London UK 1993 
56 http://www.morningstar.se/definitions/show.asp?lang=SV&KeyWord=Sharpe 12-DEC-2006 
57 Haugen 1993 s. 316 
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3.7 Treynorkvot 
 

p

fp rr
tTreynorkvo

β
−

=    (3.9) 

 
Likt Sharpekvoten är Treynorkvoten ett riskjusterat avkastningsmått, men till skillnad från 
Sharpekvoten lägger man vikt vid Beta istället för volatiliteten. Tillvägagångssättet för att 
räkna fram en adekvat kvot tar man skillnaden mellan portföljens avkastning och 
avkastningen man kan uppnå genom en riskfri placering och dividerar med marknadens risk. 
Risken i detta fall mäts som portföljens beta värde. Desto högre kvoten är, desto bättre har 
förvaltaren lyckats.58 Treynorkvot mäter fondens avkastning i relation till den systematiska 
risken.59

 

3.8 Statistiska modeller och analysverktyg 

Regressionsanalys 
För att beskriva ett statistiskt samband mellan två eller flera faktorer kan man använda sig av 
en regressionsanalys. I dessa analyser försöker man finna samband mellan en 
undersökningsvariabel (yi) och en eller flera förklarande variabler (xi).60 För att få en objektiv 
analys av en rät linje bestående av en beroende och en eller flera oberoende variabler används 
den så kallade minsta kvadrat metoden som går ut på att finna den räta linje som gör 
kvadratsumman (3.10) så liten som möjligt.61

 
2

i )y( iy−∑    (3.10) 
 
Formeln för en rät linje 
 

bxay +=    (3.11) 
  
a = avståndet mellan linjens skärningspunkt på y-axeln och origo 
b = linjens riktningskoefficient   
 
Således kan man också ändra på formeln för att finna skärningspunkten. Formeln blir då 
följande: 
 

xbya −=    (3.12) 
 

                                                 
58 Haugen 1993 s. 314f 
59 Bodie et al 2004, s. 685  
60 Andersson et al, Regressions och tidserieanalys,  s. 11, andra upplagan, Studentlitteratur Lund, 1994 
61 Ibid s. 30f 
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Vid användande av minsta kvadrat metoden får man värden på a och b genom en minimering 
av ekvationen (3.12) och man får då genom partiell derivering följande formler: 
 

2)( ii bxay −−∑   (3.12) 
 

(3.13) 
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Där n = antalet observationer 
 

Korrelationskoefficienten 
Korrelationskoefficienten, R är ett mått för att beräkna styrkan på ett linjärt samband och gör 
det möjligt att genomföra vettiga jämförelser mellan helt skilda material.62

Korrelationskoefficienten kan anta värde mellan -1 och 1. Om R > 0 uppvisar sambandet 
mellan undersökningsvariablerna en positiv relation och om R < 0 kommer sambandet mellan 
undersökningsvariablerna kommer att vara negativt.63 Ett värde på R=0 kommer visa att det 
inte finns något samband mellan undersökningsvariablerna. 
  
Korrelationskoefficienten definieras enligt följande: 
 

∑ ∑
∑
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−−
=
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))((

yyxx
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R

ii

ii  (3.15) 

 

Determinationskoefficient 
Determinationskoefficienten är korrelationskoefficienten i kvadrat alltså R2 och anger hur stor 
del av variationen undersökningsvariabeln som förklaras av regressionen.64 Värdet på 
determinationskoefficienten ligger mellan 0 och 1. Ett värde nära ett visar att stor del av 
variationen i undersökningsvariabeln förklaras av regressionen och vice versa.  
 

T- värdesmetoden 
För att kunna dra slutsatser och uttala sig om ett undersökningsresultat är rättvisande och testa 
hypoteser kan man använda sig av ett t-test. Man utgår ifrån att man har en nollhypotes och 
en mothypotes. Om man testar hypoteser på 5%-nivå skall värdet på T<1,96 om 
nollhypotesen skall förkastas och om T>1,96 kommer således mothypotesen att accepteras.65

                                                 
62 Andersson et al, 1994, s. 41 

ed regression analysis for business and economics, 2nd  edition Wadsworth 

 s. 437, The practice of business statistics, 5th edition W.H Freeman o co New York 2003 

63 Dielman et al, s. 106f,  Appli
publishing company Belmont CA 1996 
64 Ibid s. 105 
65 Moore et al,
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Den insamlade datan analyseras med hjälp av regressionsanalys, som kommer att visa hur 
relevanta de två riskmåtten är. Som vi kommer att se är resultaten ganska nedslående och 
visar på att den stipulerade hypotesen inte har mycket relation till verkligheten. Givetvis är 
detta negativt på så sätt att riskmåtten inte kan komma till den användning som man hade 
hoppats, men det är samtidigt positivt att man nu kan utesluta dem och koncentrera sig på att 
hitta andra mått som kan vara bättre och mer riktiga. Kapitlet kommer att visa hur analyserna 
gjordes och förklara hur resultaten kan tolkas. Vidare slutsatser och spekulationer återfinns i 
kommande kapitel.  
 

4.1 Regressionsanalyser 

Regression av Soliditetstillväxt och Beta 
Soliditetstillväxten har uppmätts under perioden 2004-12-31 till 2005-12-31 och kommer att 
användas som förklarande variabel för beta under perioden 2005-12-30 till 2006-03-30. 
Regressionsanalysen med hjälp av datorprogrammen Minitab och Microsoft Excel ger 
följande resultat. 
 
Analysen ger regressionsekvationen 
 
Beta = 0.711 – 0.001Soliditetstillväxt 
 
Utifrån ekvationen framgår att det finns ett väldigt litet negativt samband mellan 
soliditetstillväxten och beta. En ökning av soliditetstillväxten medför en väldigt liten negativ 
förändring av aktiens beta. Vidare förklarar konstanten att om företaget haft en 
soliditetstillväxt på noll så kommer beta att bli 0.711 under tremånadersperioden.  
 
Eftersom korrelationskoefficienten är 0.000703 och värdet på determinationskoefficienten är 
4.94E-07 inser man dock att denna relation ytterst sällan håller och att det inte finns någon 
signifikant koppling mellan soliditetstillväxten och beta under de valda perioderna. Värdena 
visar att soliditetstillväxten förklarar 4.94E-05% av betavariablerna och 
korrelationskoefficienten på 0.000703 bekräftar den svaga korrelationen mellan värdena. 
 
T-värdet för denna regression är -0.011 vilket medför att på 5% signifikansnivå förkastas 
förklaringsvariabeln, eftersom den måste vara över 1.96. 
 

Regression av tillväxt i marknadskapital och Beta 
Tillväxten i marknadskapital har uppmätts även den under perioden 2004-12-31 till 2005-12-
31 och kommer att användas som förklarande variabel för beta under de tre nästkommande 
månaderna (2005-12-30 till 2006-03-30). 
 
 

4. Analys och resultat 
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Analysen ger regressionsekvationen 

t bättre med ett värde på 1.7%. Tolkningen av detta säger att tillväxten i 
arknadskapital förklarar 1.7% av betavärdet. 

vilket antyder att förklaringsvariabeln är signifikant på en 

tningen under perioden 2005-12-30 till 2006-03-30. 

illväxt 

 någon tillväxt i marknadskapitalet hade man sett en 
vkastning på 2.7% under år 2006 tre första månader. Korrelationskoefficienten är dock 
äldigt låg på 0.034 och anger att förhållandet är väldigt svagt. Determinationskoefficienten 

antar värdet 0.001, tillväxten förklarar alltså cirka en promille av utfallet i avkastningen.  
 

 
Beta = 0.676 + 0.052 Tillväxt i marknadskapital 
 
Här är alltså sambandet svagt positivt mellan tillväxten i marknadskapitalet och beta. En 
ökning av tillväxten i marknadskapital ger alltså en svagt positiv förändring i beta. Om 
företaget haft en tillväxt på noll så blir beta 0.676 under tremånadersperioden.  
 
Även denna relation är svag, dock lite starkare än relationen mellan soliditetstillväxten och 
beta. Korrelationskoefficienten är 0.1303 mellan de två variablerna. Det linjära sambandets 
tyrka är också någos

m
 
Här återfinns ett T-värde på 2.079 
5%-nivå.  
 

Regression av soliditetstillväxt och avkastning 
Här används återigen förändringen i soliditet under 2005 men denna gång som förklarande 
ariabel för avkasv

 
nalysen ger regressionsekvationen A

 
vkastning = 0.032 – 0.088 SoliditetstA

 
Mellan soliditetstillväxten och avkastningen finns alltså ett negativt samband, och vid en 
soliditetstillväxt på noll skulle avkastningen under tremånadersperioden ha varit 3.2%. 
Korrelationskoefficienten är 0.0646 vilket tyder på att korrelationen även här är svag. Man 
inner i analysen en förklaringsgrad på 0.418% vilket även det är väldigt lågt. f

 
Analysen ger ett T-värde på -1.024 vilket medför att förklaringsvariabeln inte är signifikant 
på 5%-nivån. 
 

Regression av tillväxt i marknadskapital och avkastning 
Vid denna regressionsanalys används tillväxten i marknadskapital under 2005 som 
förklarande variabel för avkastningen under år 2006 tre första månader. Utfallet är som följer. 
 
Analysen ger regressionsekvationen 
 
Avkastningen = 0.027 – 0.008 Tillväxt i marknadskapital 
 
Här ser vi återigen ett svagt negativt samband mellan avkastningen och tillväxten i 

arknadskapitalet. Om det inte hade skettm
a
v
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T-värdet -0.544, så även denna förklaringsvariabel är ej 
gnifikant på en 5%-nivå. 

ullständiga analysresultat och regressionslinjer återfinns i uppsatsens bilagor. 

Analysen av dessa två variabler ger 
si
 
F
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Denna undersökning kastade loss med intentionen att finna ett generellt riskmått utifrån 
nyckeltal som skulle kunna användas som ett substitut eller komplement till beta. 
Användningsområdet och nyttan med ett sådant mått skulle vara mycket stort och till gagn för 
alla som har ett intresse i att handla aktier på börsen. Undersökningen kom fram till två 
nyckeltal som skulle kunna användas, soliditetstillväxt och tillväxt i marknadskapital. Logiskt 
verkade dessa mått relevanta och riktiga, analysen skulle dock visa att så inte var fallet. 

Regressionsanalysens utfall var ganska nedslående. I samtliga fall var det tydligt att det 
linjära sambandet mellan variablerna är väldigt svagt. Den regression som uppvisar högst 
styrka på det linjära sambandet är tillväxt i marknadskapital mot beta, men denna uppnår 
endast en förklaringsgrad på 1.7%. Det finns alltså en viss koppling mellan beta och tillväxten 
i marknadskapital, men denna är så pass liten att en praktisk applicering av måttet inte är 
användbar. Givet att måtten inte hade något större samband med risken och avkastningen 
beslutade vi att det var irrelevant för undersökningen att konstruera fonder för att testa 
måttens prognostiseringsmöjligheter för kommande perioder. Som slutsats kan man säga att 
soliditetsförändring och tillväxt i marknadskapital inte kan ses som pålitliga mått på risk och 
avkastningen vid en investering i aktier. Man skall dock inte gråta över spilld mjölk, dessa två 
mått kan nu uteslutas i jakten det ultimata risk- och avkastningsmåttet. 

 

5.2 Spekulationer kring utfallet 
Eftersom resultaten visade på att sambanden mellan de olika faktorerna var lågt och ibland 
nästintill obefintligt, måste man fråga sig var orsaken till detta ligger. Orsakerna kan vara 
många. Det kan handla om att marknaden är effektiv och att priserna följer en Random walk, 
oklarheter vad gäller redovisningsseder och värderingar av tillgångar, och att de faktorer som 
påverkar kursutvecklingen är så många att endast två variabler inte är tillräckliga för att 
förklara kursutvecklingen. Andra faktorer skulle kunna vara onormala fluktuationer på 
marknaden under den valda tidsperioden, eller möjligtvis att prisförändringar på börsen 
snarare beror på allmänhetens förväntningar än hård objektiv fakta. 
 

Random walk 
Resultaten pekar på att OMX-börsen är en effektiv marknad. Informationen om soliditet och 
tillväxt är tillgängliga för samtliga aktörer och har då redan blivit införlivade i marknadens 
priser. Då marknaden är effektiv är priserna satta av så mycket mer information än bara 
soliditetstillväxt och marknadskapitalstillväxt att dessa två mått inte räcker för att förklara 
aktiernas kursutveckling. Kapitalstrukturen har uppenbarligen inte så stor påverkan på vilken 
avkastning eller risk en aktie har. Givetvis är risken högre om ett företag har en hög 
belåningsgrad, men det verkar inte återspeglas i deras volatilitet på marknaden.  
 

Redovisningspraxis 
Analysresultaten skulle även kunna bero på att soliditetsmåttet inte egentligen kan vara en 
produkt av kreativ redovisningsförmåga. Möjligheterna är många att övervärdera eller 
undervärdera tillgångar för att redovisa en önskad bild av företagets ekonomiska situation. 

5. Slutsats 

5.1 Ett negativt utfall 
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För att komma undan skatter eller visa upp ett fördelaktigt resultat kan man med hjälp av 

vskrivningar, leasing och försäljning skapa en finansiell situation som inte 
g att det inte räcker med att titta på hur 

 slutet av ett år, då den kan ha sett annorlunda ut mellan de två 

exempelvis övera
stämmer med verkligheten. Man kan även tänka si
soliditeten sett ut i början och
observerade tidpunkterna. 
 

Aktörers förväntningar och onormala förhållanden under testperioden 
Man får inte glömma att det är människor som verkar på aktiemarknaden och att dessa skapar 
förväntningar om hur börsutvecklingen ska se ut. Detta medför att psykologiska faktorer har 
inverkan på kursutvecklingen. Börspriserna avspeglar ju människors förväntningar som de 
skapar utifrån den information som är tillgänglig. Det handlar alltså om att investerares 
tolkningar av den tillgängliga informationen sätter priserna. Sedan kan man inte räkna med att 
alla investerare handlar rationellt och logiskt och på så sätt blir marknaden än mer 
oförutsägbar.  

Sedan kan man tänka sig att perioden som hypotesen testats på inte varit optimal. Den 
många gånger dokumenterade ”januarieffekten” skulle till exempel kunna ha medfört att 
börsens fluktuationer varit onormala jämfört med övriga delar av året. Detta kan ha medfört 
att risk- och avkastningsmåtten inte fungerade korrekt under den perioden 
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 att prova måtten på andra börser. Andra nyckeltal skulle även 
ara intressanta att testa för att se om det finns någon information som går att finna i 

ng. 

6. Förslag till fortsatta studier 
Ett givet förslag till vidare studier kunde vara att testa hypotesen på andra perioder. Det vore 
intressant att se om måtten skulle ha en annan relevans under andra omständigheter. Man 
kulle även kunna tänka sigs

v
ekonomiska rapporter som går att använda för risk- och avkastningsbedömni
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Bilagor 





Soliditet 2004, % Soliditet 2005, % ∆Solidiet, % Market value 1 jan 05 Market value 30 dec05 ∆Market value, % slutkurs dec 05
ABB Ltd 12,6400 17,1700 0,3584 16480646547,0000 32460922802,0000 0,9696 77,0000
AcadeMedia B 64,1900 63,1300 -0,0165 143608548,5000 108076536,5000 -0,2474 36,0000
AcandoFrontec B. 59,2200 64,9200 0,0963 326065681,5000 604414434,0000 0,8537 11,4000
A-Com 25,1700 32,6800 0,2984 59790344,8800 97894290,0000 0,6373 51,5000
ACSC 59,4600 61,5700 0,0355 213421400,0000 348761800,0000 0,6341 67,0000
Active Biotech 17,7400 31,1400 0,7554 1231468974,0000 3225687167,2500 1,6194 81,7500
Active Capital B 35,0800 39,2300 0,1183 76280475,6000 221238307,5000 1,9003 88,7500
AddNode B 47,7600 52,2100 0,0932 130301022,0000 449657688,6000 2,4509 27,8000
Addtech B 34,9600 32,6100 -0,0672 1405127140,0000 2307813964,5000 0,6424 95,2500
Affärsstrategerna B 40,0200 80,6700 1,0157 103399422,6300 229984358,5500 1,2242 5,1500
Alfa Laval 37,4100 35,8600 -0,0414 12004739247,5000 19207582796,0000 0,6000 172,0000
Anoto Group 81,7200 78,8400 -0,0352 1296561211,0000 3191589866,7000 1,4616 26,7000
Artimplant B 91,2300 94,8800 0,0400 252109175,5000 494826000,5000 0,9627 8,4500
Aspiro 76,2800 77,6200 0,0176 283301090,8000 837758468,3000 1,9571 4,4200
ASSA ABLOY B 37,3600 42,7800 0,1451 39355297698,5000 43342838875,0000 0,1013 125,0000
AstraZeneca 56,5100 55,1200 -0,0246 89182212546,0000 140655078070,5000 0,5772 388,5000
Atlas Copco A 46,9200 46,9600 0,0009 41969704800,0000 74286377496,0000 0,7700 177,0000
Atlas Copco B 46,9200 46,9600 0,0009 19342629120,0000 33143856384,0000 0,7135 158,5000
AudioDev B 87,7100 85,4100 -0,0262 644660000,0000 551184300,0000 -0,1450 34,2000
Autoliv SDB 50,3400 47,0200 -0,0660 9007583094,0000 5909878463,0000 -0,3439 359,0000
Avanza 16,1500 7,8500 -0,5139 1131472145,0000 2719101726,0000 1,4032 99,0000
Axfood 38,2700 38,9000 0,0165 12055011300,0000 12100660116,0000 0,0038 222,0000
Axis 72,3100 70,1900 -0,0293 1240200000,0000 4014881250,0000 2,2373 58,2500
Ballingslöv 46,0200 30,8100 -0,3305 1051124284,0000 1716121280,0000 0,6327 160,0000
Beijer Alma B 50,6300 60,0700 0,1865 1080532650,0000 1755363450,0000 0,6245 218,5000
Beijer B 28,8400 32,8000 0,1373 741379639,0000 992222374,0000 0,3383 178,0000
Beijer Electronics 49,2000 38,5600 -0,2163 482165320,0000 737246328,0000 0,5290 118,0000
Berg & Co C F B 34,6500 41,0800 0,1856 70407687,0000 140924627,0000 1,0016 22,3000
Bergman & Beving B 41,0000 35,9500 -0,1232 2077667480,0000 3116807652,0000 0,5001 114,0000
Bilia A 45,5100 21,5700 -0,5260 2852595771,0000 3446244095,0000 0,2081 149,5000
Billerud 42,7400 32,5600 -0,2382 6310480263,0000 5538311792,0000 -0,1224 104,0000
BioGaia B 84,3400 82,3600 -0,0235 220656379,6000 317811054,2000 0,4403 19,3000
BioInvent International 89,2100 82,2200 -0,0784 268227559,6000 575362845,8000 1,1451 12,2000
Biolin 87,3700 87,9600 0,0068 51608234,9200 143426790,0000 1,7791 22,5000
BioPhausia 57,6200 49,8000 -0,1357 68727285,1600 270535998,8400 2,9364 2,7400
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ABB Ltd 98,0000 93,2500 0,2727 -0,0485 1,8973
AcadeMedia B 37,5000 35,5000 0,0417 -0,0533 0,1609
AcandoFrontec B. 17,5000 12,9000 0,5351 -0,2629 0,0567
A-Com 63,5000 54,5000 0,2330 -0,1417 0,6574
ACSC 63,2500 46,8000 -0,0560 -0,2601 0,3989
Active Biotech 74,5000 65,7500 -0,0887 -0,1174 0,2634
Active Capital B 138,0000 166,0000 0,5549 0,2029 1,0409
AddNode B 28,4000 25,1000 0,0216 -0,1162 0,5210
Addtech B 106,0000 109,0000 0,1129 0,0283 0,7721
Affärsstrategerna B 3,8000 2,7500 -0,2621 -0,2763 0,3486
Alfa Laval 209,5000 215,5000 0,2180 0,0286 1,1116
Anoto Group 23,6000 14,0000 -0,1161 -0,4068 1,7912
Artimplant B 8,3500 4,6500 -0,0118 -0,4431 0,3164
Aspiro 4,1800 3,4100 -0,0543 -0,1842 0,9748
ASSA ABLOY B 144,5000 121,0000 0,1560 -0,1626 1,2638
AstraZeneca 392,0000 434,5000 0,0090 0,1084 1,0635
Atlas Copco A 219,0000 200,0000 0,2373 -0,0868 1,6174
Atlas Copco B 203,5000 187,0000 0,2839 -0,0811 1,7495
AudioDev B 35,7000 19,5000 0,0439 -0,4538 0,8171
Autoliv SDB 442,0000 405,0000 0,2312 -0,0837 0,4765
Avanza 130,0000 135,0000 0,3131 0,0385 1,4365
Axfood 193,5000 207,0000 -0,1284 0,0698 0,4475
Axis 54,7500 59,5000 -0,0601 0,0868 1,0303
Ballingslöv 174,5000 165,0000 0,0906 -0,0544 0,3879
Beijer Alma B 245,0000 71,0000 0,1213 -0,7102 0,7958
Beijer B 217,0000 163,0000 0,2191 -0,2488 0,3805
Beijer Electronics 142,5000 137,5000 0,2076 -0,0351 0,5677
Berg & Co C F B 22,6000 24,5000 0,0135 0,0841 0,0302
Bergman & Beving B 137,0000 148,5000 0,2018 0,0839 1,0233
Bilia A 181,5000 99,0000 0,2140 -0,4545 0,5826
Billerud 125,0000 95,5000 0,2019 -0,2360 -0,0414
BioGaia B 23,9000 23,0000 0,2383 -0,0377 0,5007
BioInvent International 14,1000 7,5000 0,1557 -0,4681 0,3760
Biolin 18,4000 15,2000 -0,1822 -0,1739 1,0897
BioPhausia 2,8000 3,6800 0,0219 0,3143 0,6472
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Biotage A 76,6000 75,7400 -0,0112 568835553,0000 1066260131,9000 0,8745 12,0500
Boliden 45,1900 44,8900 -0,0066 3655575778,8000 18810165985,0000 4,1456 65,0000
Bong Ljungdahl 60,4200 34,3300 -0,4318 455174510,0000 832319104,0000 0,8286 64,0000
Borås Wäfveri B 23,9100 37,6600 0,5751 129360000,0000 187085000,0000 0,4462 42,5000
Boss Media 62,3800 59,4500 -0,0470 1301794300,0000 1247774000,0000 -0,0415 22,0000
Brinova Fastigheter B 28,9800 34,7200 0,1981 580864360,0000 1685083296,0000 1,9010 103,0000
BRIO B 28,9900 17,7000 -0,3894 203550000,0000 223462500,0000 0,0978 75,7500
Broström B 32,4800 34,2300 0,0539 2677533175,0000 4879538240,0000 0,8224 160,0000
BTS Group B 71,1000 63,8200 -0,1024 363422325,0000 690362100,0000 0,8996 123,0000
Bure Equity 26,9200 49,1100 0,8243 651141058,2600 1436859269,1600 1,2067 2,3800
Cardo 56,1800 52,9600 -0,0573 5715000000,0000 5835000000,0000 0,0210 194,5000
Cash Guard B 64,2900 72,3600 0,1255 744649746,0500 837520662,1500 0,1247 8,5500
Castellum 41,1000 63,0300 0,5336 10234399126,0000 12298479622,0000 0,2017 286,0000
Clas Ohlson B 66,2400 70,4000 0,0628 7480000000,0000 9005920000,0000 0,2040 150,5000
Cloetta Fazer B 77,4100 77,1600 -0,0032 4786962216,0000 4670207040,0000 -0,0244 240,0000
Concordia Maritime B 93,5600 93,3400 -0,0024 1565526768,4000 1880381314,0000 0,2011 43,0000
Consilium B 80,2900 18,1300 -0,7742 179137640,0000 216204835,0000 0,2069 38,2000
CTT Systems 81,5200 47,6100 -0,4160 76270875,0000 582781904,2500 6,6409 68,2500
Cybercom Group Europe 66,0400 67,7300 0,0256 323375780,4000 495334631,4000 0,5318 40,2000
D. Carnegie & Co 5,8200 5,5800 -0,0412 5736337600,0000 7883986500,0000 0,3744 117,0000
Diamyd Medical B 92,0300 92,5900 0,0061 348071723,4000 546345456,2500 0,5696 68,7500
Digital Vision 25,3100 30,6800 0,2122 39450048,0000 139898602,0000 2,5462 4,7000
DORO A 30,7300 11,8900 -0,6131 129411755,0000 139587500,0000 0,0786 32,5000
Duroc B 71,7300 72,8700 0,0159 71888730,0000 135077550,0000 0,8790 29,5000
Elanders B 33,7000 35,3000 0,0475 842090000,0000 924725000,0000 0,0981 117,5000
Electrolux B 31,4700 31,3600 -0,0035 45508555432,0000 61829823814,5000 0,3586 206,5000
Elekta B 37,6500 35,3500 -0,0611 5817761191,0000 10770506286,0000 0,8513 118,0000
ElektronikGruppen B 62,8400 58,2200 -0,0735 321384800,0000 277807200,0000 -0,1356 51,0000
Enea 54,3500 67,4500 0,2410 1690415679,3600 2149450971,6000 0,2716 5,9000
Eniro 25,5400 23,7100 -0,0717 10754327500,0000 15815187500,0000 0,4706 100,0000
Ericsson A 43,7700 50,5300 0,1544 26319501468,4000 35991447745,0000 0,3675 27,5000
Ericsson B 43,7700 50,5300 0,1544 316290822631,2000 404680970148,0000 0,2795 27,3000
Expanda B 46,3900 49,5000 0,0670 321680602,8000 356933271,6000 0,1096 48,6000
Fabege 46,9300 41,4300 -0,1172 7052675126,0000 14566922404,5000 1,0654 151,5000
Fagerhult 58,5100 37,2500 -0,3634 1310400000,0000 1978900000,0000 0,5101 154,0000
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Biotage A 10,9500 8,9000 -0,0913 -0,1872 0,9745
Boliden 119,5000 132,5000 0,8385 0,1088 2,0284
Bong Ljungdahl 68,5000 67,0000 0,0703 -0,0219 0,3000
Borås Wäfveri B 46,4000 29,2000 0,0918 -0,3707 0,4691
Boss Media 22,2000 14,6500 0,0091 -0,3401 0,3591
Brinova Fastigheter B 130,0000 100,0000 0,2621 -0,2308 0,5582
BRIO B 73,0000 49,3000 -0,0363 -0,3247 0,3675
Broström B 172,5000 142,0000 0,0781 -0,1768 0,6938
BTS Group B 129,0000 37,4000 0,0488 -0,7101 0,8345
Bure Equity 2,8000 2,7900 0,1765 -0,0036 0,7736
Cardo 235,0000 235,0000 0,2082 0,0000 0,5990
Cash Guard B 8,1000 8,0000 -0,0526 -0,0123 0,4604
Castellum 329,5000 73,7500 0,1521 -0,7762 0,2985
Clas Ohlson B 144,5000 150,0000 -0,0399 0,0381 0,3356
Cloetta Fazer B 233,0000 216,0000 -0,0292 -0,0730 0,4737
Concordia Maritime B 48,0000 44,7000 0,1163 -0,0688 0,4979
Consilium B 49,4000 39,0000 0,2932 -0,2105 0,7990
CTT Systems 62,2500 49,5000 -0,0879 -0,2048 0,5773
Cybercom Group Europe 36,8000 30,0000 -0,0846 -0,1848 0,5614
D. Carnegie & Co 164,0000 132,0000 0,4017 -0,1951 1,5247
Diamyd Medical B 59,0000 52,5000 -0,1418 -0,1102 0,4917
Digital Vision 4,9100 4,1900 0,0447 -0,1466 0,7966
DORO A 26,7000 7,6500 -0,1785 -0,7135 -0,0407
Duroc B 30,7000 28,0000 0,0407 -0,0879 0,0030
Elanders B 125,0000 117,0000 0,0638 -0,0640 0,2781
Electrolux B 223,5000 104,0000 0,0823 -0,5347 0,8913
Elekta B 128,5000 122,0000 0,0890 -0,0506 2,1940
ElektronikGruppen B 58,0000 64,2500 0,1373 0,1078 0,7822
Enea 4,6000 3,0900 -0,2203 -0,3283 1,3748
Eniro 90,0000 75,7500 -0,1000 -0,1583 0,7698
Ericsson A 29,5000 23,8000 0,0727 -0,1932 1,1122
Ericsson B 29,6000 23,8000 0,0842 -0,1959 1,3236
Expanda B 58,0000 59,0000 0,1934 0,0172 2,1940
Fabege 164,0000 134,0000 0,0825 -0,1829 0,8958
Fagerhult 175,0000 158,0000 0,1364 -0,0971 0,1011
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Fast Partner 25,1000 33,6700 0,3414 1025884149,2000 1659676450,8000 0,6178 31,0000
Fast. Balder B 50,2600 29,1700 -0,4196 70123665,4200 981381576,0000 12,9950 82,0000
Feelgood Svenska 28,4100 28,8300 0,0148 141140456,6700 252063261,3900 0,7859 2,9900
Fenix Outdoor B 47,7100 48,3000 0,0124 281629632,9000 630676398,0000 1,2394 58,0000
Fingerprint Cards B 95,2000 96,1100 0,0096 80441831,4000 72579096,0000 -0,0977 12,0000
FöreningsSparbanken A 43,5800 4,5000 -0,8967 87352363516,5000 114812319159,5000 0,3144 216,5000
Getinge B 34,2700 37,0300 0,0805 15587763140,0000 20626707720,0000 0,3233 109,5000
Geveko B 63,7400 60,2400 -0,0549 612418275,0000 731402397,0000 0,1943 209,0000
Hagströmer & Qviberg 6,8900 12,9500 0,8795 685637640,0000 1759051890,0000 1,5656 259,5000
Haldex 36,2200 40,5400 0,1193 2597509630,0000 3522802760,0000 0,3562 158,0000
Havsfrun B 98,7800 91,3200 -0,0755 347590800,0000 368853509,5000 0,0612 340,0000
HEBA B 55,0700 57,2800 0,0401 1560384000,0000 1609920000,0000 0,0317 130,0000
Hennes & Mauritz B 78,9600 78,1200 -0,0106 169072784000,0000 197190720000,0000 0,1663 270,0000
Hexagon B 33,7400 28,9800 -0,1411 5520227470,5000 15800342307,0000 1,8623 237,0000
HiQ International 66,0400 64,2400 -0,0273 1171107170,0000 2121907820,0000 0,8119 43,1000
HL Display B 42,7800 45,0200 0,0524 928291176,0000 955394568,0000 0,0292 141,0000
Holmen B 53,9300 49,9600 -0,0736 14290573440,0000 16309893600,0000 0,1413 262,5000
Hufvudstaden A 53,7600 52,2500 -0,0281 9662615264,4000 10555812228,0000 0,0924 52,0000
HUMAN CARE 50,2300 55,4800 0,1045 143000000,0000 228800000,0000 0,6000 88,0000
Höganäs B 46,2900 48,5200 0,0482 6090050862,0000 5868284304,0000 -0,0364 172,0000
IBS B 33,4500 47,9100 0,4323 993954390,0000 1873221735,0000 0,8846 24,5000
IFS B 25,9600 29,2200 0,1256 483174066,6500 1993345233,0000 3,1255 9,5000
Industrivärden A 82,7000 89,0400 0,0767 22759392489,0000 29137393334,0000 0,2802 217,0000
Industrivärden C 82,7000 89,0400 0,0767 9035303185,0000 11772382000,0000 0,3029 200,0000
Intellecta B 49,8400 45,0900 -0,0953 124868608,8000 168092358,0000 0,3462 42,0000
Intrum Justitia 42,3000 31,8200 -0,2478 4376758606,0000 5710295385,7500 0,3047 73,2500
Investor A 73,4500 82,6400 0,1251 26337876318,0000 43169181894,0000 0,6391 138,5000
Investor B 73,4500 82,6400 0,1251 38488413717,0000 63312301854,0000 0,6450 139,0000
Jeeves Information Systems 43,0700 37,1900 -0,1365 146405336,0000 284594046,0000 0,9439 95,2500
JM 41,9900 40,6000 -0,0331 5374525440,5000 8686085760,0000 0,6162 352,0000
KABE Husvagnar B 42,8400 49,4400 0,1541 546000000,0000 1226400000,0000 1,2462 146,0000
Karo Bio 83,5700 89,7900 0,0744 397901766,3000 681232596,0000 0,7121 8,8000
Kaupthing Bank 10,3500 7,9700 -0,2300 1092323276,8000 2718600924,0000 1,4888 93,0000
Kinnevik A 57,8000 70,1100 0,2130 3787794640,0000 4004240048,0000 0,0571 74,0000
Kinnevik B 57,8000 70,1100 0,2130 15125280755,2500 15873527859,7500 0,0495 74,2500
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Fast Partner 34,2000 26,6000 0,1032 -0,2222 0,6116
Fast. Balder B 102,5000 80,0000 0,2500 -0,2195 0,4760
Feelgood Svenska 3,2000 2,4500 0,0702 -0,2344 0,0969
Fenix Outdoor B 63,7500 64,0000 0,0991 0,0039 0,7880
Fingerprint Cards B 24,0000 21,9000 1,0000 -0,0875 -0,3002
FöreningsSparbanken A 219,5000 189,0000 0,0139 -0,1390 0,9904
Getinge B 126,0000 122,5000 0,1507 -0,0278 0,9707
Geveko B 225,0000 194,0000 0,0766 -0,1378 0,5581
Hagströmer & Qviberg 336,0000 165,0000 0,2948 -0,5089 0,5439
Haldex 185,0000 155,0000 0,1709 -0,1622 0,9230
Havsfrun B 375,5000 333,0000 0,1044 -0,1132 0,1588
HEBA B 155,0000 150,0000 0,1923 -0,0323 0,2775
Hennes & Mauritz B 284,0000 279,0000 0,0519 -0,0176 0,7422
Hexagon B 264,0000 262,0000 0,1139 -0,0076 0,5704
HiQ International 46,1000 39,2000 0,0696 -0,1497 1,1082
HL Display B 131,0000 143,0000 -0,0709 0,0916 -0,3610
Holmen B 329,0000 291,0000 0,2533 -0,1155 0,5669
Hufvudstaden A 64,7500 55,2500 0,2452 -0,1467 0,9321
HUMAN CARE 90,0000 83,0000 0,0227 -0,0778 0,5686
Höganäs B 189,0000 179,0000 0,0988 -0,0529 0,3088
IBS B 29,4000 25,0000 0,2000 -0,1497 0,7942
IFS B 12,1500 9,7000 0,2789 -0,2016 1,1367
Industrivärden A 238,5000 202,0000 0,0991 -0,1530 0,9870
Industrivärden C 221,5000 189,5000 0,1075 -0,1445 0,9158
Intellecta B 45,1000 39,5000 0,0738 -0,1242 0,6149
Intrum Justitia 71,0000 71,5000 -0,0307 0,0070 0,2709
Investor A 141,0000 131,5000 0,0181 -0,0674 1,1320
Investor B 141,5000 132,0000 0,0180 -0,0671 1,2075
Jeeves Information Systems 80,5000 70,0000 -0,1549 -0,1304 0,1487
JM 495,0000 114,5000 0,4063 -0,7687 1,2782
KABE Husvagnar B 137,0000 113,0000 -0,0616 -0,1752 -0,1291
Karo Bio 12,1000 9,0500 0,3750 -0,2521 0,8605
Kaupthing Bank 90,2500 70,0000 -0,0296 -0,2244 0,1538
Kinnevik A 102,0000 87,2500 0,3784 -0,1446 0,7377
Kinnevik B 104,0000 88,5000 0,4007 -0,1490 1,0065
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Klövern 36,9500 34,8000 -0,0582 2052246091,4000 2948924345,5000 0,4369 24,5000
KMT 41,6300 43,2300 0,0384 750000000,0000 1270000000,0000 0,6933 127,0000
Know IT 51,0700 51,7300 0,0129 258315281,7000 651124700,2500 1,5207 56,7500
Kungsleden 25,6200 24,2100 -0,0550 4758613620,0000 10465158240,0000 1,1992 230,0000
Lagercrantz Group B 51,3000 52,2600 0,0187 540978902,8000 636551097,0000 0,1767 27,3000
Latour B 52,4300 76,0100 0,4497 5076553500,0000 6881599643,0000 0,3556 204,5000
LB Icon 77,2400 59,0200 -0,2359 835881758,1000 1394623880,0000 0,6684 52,0000
Ledstiernan B 97,5600 97,9800 0,0043 453487629,8100 577655784,2000 0,2738 4,0500
Lindex 53,6200 41,6100 -0,2240 3657500000,0000 6166875000,0000 0,6861 448,5000
LjungbergGruppen B 39,1500 42,0100 0,0731 1955692272,0000 2701466208,0000 0,3813 199,5000
Lundbergsföretagen 29,3000 56,8700 0,9410 10852389913,5000 12797809546,5000 0,1793 335,5000
Lundin Mining Corporation SD 52,6100 60,2600 0,1454 652802915,2500 1260778162,5000 0,9313 112,5000
Lundin Petroleum 40,5000 47,4400 0,1714 9659141184,6000 21570667944,0000 1,2332 84,0000
Luxonen SDB 99,9300 97,8300 -0,0210 775899480,0000 850300800,0000 0,0959 80,0000
Malmbergs Elektriska B 60,0100 58,6200 -0,0232 310500000,0000 475200000,0000 0,5304 132,0000
Mandator 50,0900 54,8900 0,0958 224999479,5300 319736102,4900 0,4211 1,8900
Meda  A 42,7700 32,6900 -0,2357 2204332200,0000 11282654592,0000 4,1184 108,0000
Medivir B 85,4600 82,8900 -0,0301 1120133484,0000 768223840,2500 -0,3142 62,7500
Mekonomen B 55,9100 58,3400 0,0435 2732296172,5000 2808385433,0000 0,0278 101,5000
Metro International SDB A 22,6400 16,2000 -0,2845 3739342274,6000 3477893034,0000 -0,0699 13,2000
Metro International SDB B 22,6400 16,2000 -0,2845 3988117176,0000 3491501529,6000 -0,1245 13,3000
Micronic Laser Systems 57,7600 54,8000 -0,0512 2614371618,0000 4406244300,0000 0,6854 112,5000
Midway B 44,4200 44,8000 0,0086 400123802,1000 602596087,5000 0,5060 37,5000
Millicom Int. Cellular SDB 13,7100 13,0300 -0,0496 7685949397,5000 13289826907,5000 0,7291 214,5000
Modern Times Group A 43,5300 54,6200 0,2548 2790438969,5000 4943507478,0000 0,7716 318,0000
Modern Times Group B 43,5300 54,6200 0,2548 9200145835,0000 16849990852,5000 0,8315 331,5000
Modul 1 Data 38,2200 30,6700 -0,1975 92517921,5400 77565530,1800 -0,1616 0,8300
MSC Konsult B 62,9300 64,6700 0,0276 20775000,0000 29777500,0000 0,4333 10,7500
MultiQ International 43,0800 54,9400 0,2753 115782154,7000 131794580,3500 0,1383 5,3500
Munters 47,0500 50,0700 0,0642 5000000000,0000 5475000000,0000 0,0950 219,0000
NCC A 23,9500 25,3700 0,0593 4799856950,0000 7484937615,0000 0,5594 142,5000
NCC B 23,9500 25,3700 0,0593 4715067632,0000 7967167020,0000 0,6897 142,5000
Nefab B 53,0900 50,9700 -0,0399 1018765545,0000 1272743510,0000 0,2493 55,7500
NeoNet 62,3400 51,2000 -0,1787 336370585,9500 612115574,4000 0,8198 12,1500
Net Insight B 79,6400 77,5100 -0,0267 533045124,0000 921317235,3000 0,7284 2,5300
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Klövern 28,3000 21,5000 0,1551 -0,2403 0,4802
KMT 150,5000 137,5000 0,1850 -0,0864 0,7581
Know IT 57,2500 44,4000 0,0088 -0,2245 0,7841
Kungsleden 296,0000 84,5000 0,2870 -0,7145 1,0823
Lagercrantz Group B 30,1000 28,8000 0,1026 -0,0432 0,6900
Latour B 252,5000 258,0000 0,2347 0,0218 0,6722
LB Icon 54,7500 45,0000 0,0529 -0,1781 0,5610
Ledstiernan B 3,0800 1,5500 -0,2395 -0,4968 0,0004
Lindex 115,0000 102,5000 -0,7436 -0,1087 -0,9184
LjungbergGruppen B 217,5000 180,0000 0,0902 -0,1724 0,2619
Lundbergsföretagen 410,0000 373,0000 0,2221 -0,0902 0,5308
Lundin Mining Corporation SD 187,0000 215,5000 0,6622 0,1524 1,4226
Lundin Petroleum 90,0000 87,2500 0,0714 -0,0306 0,8798
Luxonen SDB 90,0000 87,2500 0,1250 -0,0306 0,5974
Malmbergs Elektriska B 132,0000 137,5000 0,0000 0,0417 0,4901
Mandator 2,4600 1,9700 0,3016 -0,1992 0,5936
Meda  A 114,0000 150,0000 0,0556 0,3158 1,0384
Medivir B 56,0000 52,0000 -0,1076 -0,0714 0,5790
Mekonomen B 88,0000 82,0000 -0,1330 -0,0682 0,7026
Metro International SDB A 12,5000 10,5000 -0,0530 -0,1600 0,3801
Metro International SDB B 12,8000 12,3500 -0,0376 -0,0352 0,2039
Micronic Laser Systems 118,0000 79,5000 0,0489 -0,3263 1,0261
Midway B 55,0000 49,4000 0,4667 -0,1018 0,8950
Millicom Int. Cellular SDB 367,0000 330,0000 0,7110 -0,1008 0,8785
Modern Times Group A 346,0000 360,0000 0,0881 0,0405 0,5172
Modern Times Group B 366,0000 378,5000 0,1041 0,0342 0,7969
Modul 1 Data 0,9500 0,7500 0,1446 -0,2105 0,6310
MSC Konsult B 14,9000 10,8000 0,3860 -0,2752 1,3426
MultiQ International 4,4000 3,8500 -0,1776 -0,1250 0,6559
Munters 264,5000 240,5000 0,2078 -0,0907 1,0496
NCC A 207,0000 173,0000 0,4526 -0,1643 0,2363
NCC B 207,5000 174,0000 0,4561 -0,1614 0,4988
Nefab B 61,0000 62,0000 0,0942 0,0164 0,7191
NeoNet 14,1000 14,4000 0,1605 0,0213 0,7191
Net Insight B 2,5900 2,4000 0,0237 -0,0734 0,5736



Soliditet 2004, % Soliditet 2005, % ∆Solidiet, % Market value 1 jan 05 Market value 30 dec05 ∆Market value, % slutkurs dec 05
Netonnet 34,0700 43,0000 0,2621 565473920,0000 550434720,0000 -0,0266 91,5000
New Wave B 40,8000 33,8000 -0,1716 2610370485,0000 3632695616,0000 0,3916 88,0000
NIBE Industrier B 35,7200 32,9900 -0,0764 3680355488,0000 4906154448,0000 0,3331 243,0000
Nilörngruppen B 34,8800 34,6500 -0,0066 83051283,6000 94158622,5000 0,1337 42,5000
Nobel Biocare 75,5800 69,3600 -0,0823 3279863680,0000 1576869780,0000 -0,5192 1740,0000
Nobia 35,3900 40,2100 0,1362 6343614200,0000 9286434920,0000 0,4639 161,0000
NOCOM B 48,2000 63,2800 0,3129 111064211,2800 711223977,7500 5,4037 7,2500
Nokia SDB 63,5200 55,4300 -0,1274 16216498518,0000 19194114758,0000 0,1836 144,5000
Nolato B 41,2100 49,8800 0,2104 1365784464,0000 1860292632,0000 0,3621 79,0000
Nordea Bank 4,5300 3,9800 -0,1214 189905675556,0000 223273043977,5000 0,1757 82,5000
Nordnet B 12,2700 8,7600 -0,2861 1278896304,5000 3514902101,4000 1,7484 21,3000
NOTE 36,0500 25,2700 -0,2990 726627100,0000 615948800,0000 -0,1523 64,0000
Novestra 94,8000 94,4200 -0,0040 665664716,7000 1297860257,7000 0,9497 34,9000
NOVOTEK B 64,1500 64,5900 0,0069 200200000,0000 242970000,0000 0,2136 26,7000
Observer 57,7300 57,0800 -0,0113 2448506375,0000 2337481878,3000 -0,0453 33,3000
OEM International B 59,6400 62,5500 0,0488 723820378,0000 1002920608,5000 0,3856 163,5000
OMX 57,9300 44,7500 -0,2275 9821496275,0000 13091410923,5000 0,3329 110,5000
Opcon 29,2100 34,2300 0,1719 162995433,0000 353156771,5000 1,1667 24,7000
Orc Software 63,7500 59,6900 -0,0637 857587500,0000 1314225000,0000 0,5325 88,5000
Oriflame, SDB 39,8200 41,0300 0,0304 7783850690,0000 11761276265,0000 0,5110 229,0000
Ortivus B 86,9900 64,4800 -0,2588 322742278,3000 521352911,1000 0,6154 39,9000
Oxigene 91,7400 93,8000 0,0225 184617305,6000 223363328,0000 0,2099 32,0000
PartnerTech 33,6500 35,2100 0,0464 779613402,7500 1256219140,5000 0,6113 103,5000
Peab B 23,1000 24,3600 0,0545 5030365730,0000 7893804684,0000 0,5692 102,0000
Pergo 62,6200 61,4200 -0,0192 1248173660,5000 2357066140,0000 0,8884 44,0000
Poolia B 63,5800 57,7700 -0,0914 547822250,0000 598477932,5000 0,0925 42,0000
Precise Biometrics A 84,2100 83,0500 -0,0138 178482268,5000 405213480,0000 1,2703 5,6500
Prevas B 58,5100 61,3800 0,0491 154708704,0000 173217096,0000 0,1196 23,4000
Pricer B 60,9400 66,5900 0,0927 725567087,7000 849799626,8400 0,1712 1,1300
ProAct IT Group 36,2500 36,6800 0,0119 207646331,2000 284333896,7000 0,3693 24,1000
Probi 90,0200 91,1100 0,0121 280959000,0000 299689600,0000 0,0667 32,0000
Proffice B 19,6600 24,8200 0,2625 1064024000,0000 988472000,0000 -0,0710 15,7000
Profilgruppen B 39,9400 38,5500 -0,0348 344789500,0000 377036000,0000 0,0935 76,0000
Protect Data 66,5100 66,7300 0,0033 742179900,0000 1674785550,0000 1,2566 150,0000
Q-Med 81,2500 77,7900 -0,0426 4540870500,0000 6215781750,0000 0,3689 250,5000
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Netonnet 69,5000 53,0000 -0,2404 -0,2374 0,2326
New Wave B 87,0000 81,0000 -0,0114 -0,0690 0,8026
NIBE Industrier B 268,0000 75,5000 0,1029 -0,7183 0,5955
Nilörngruppen B 39,5000 38,4000 -0,0706 -0,0278 0,8581
Nobel Biocare 1726,0000 1708,0000 -0,0080 -0,0104 0,3810
Nobia 202,0000 234,0000 0,2547 0,1584 0,8065
NOCOM B 8,6500 10,3000 0,1931 0,1908 1,7903
Nokia SDB 161,0000 146,5000 0,1142 -0,0901 0,6664
Nolato B 87,5000 79,0000 0,1076 -0,0971 0,9298
Nordea Bank 96,2500 86,0000 0,1667 -0,1065 0,9290
Nordnet B 23,5000 24,9000 0,1033 0,0596 1,7114
NOTE 69,5000 62,0000 0,0859 -0,1079 0,6675
Novestra 35,4000 24,6000 0,0143 -0,3051 0,4346
NOVOTEK B 25,4000 22,5000 -0,0487 -0,1142 0,9925
Observer 35,5000 27,5000 0,0661 -0,2254 0,3682
OEM International B 183,0000 160,0000 0,1193 -0,1257 0,4459
OMX 149,0000 129,0000 0,3484 -0,1342 1,4049
Opcon 22,6000 25,9000 -0,0850 0,1460 1,8171
Orc Software 68,5000 52,0000 -0,2260 -0,2409 0,6060
Oriflame, SDB 259,5000 239,5000 0,1332 -0,0771 0,9261
Ortivus B 35,0000 25,6000 -0,1228 -0,2686 0,9602
Oxigene 34,4000 27,2000 0,0750 -0,2093 0,4448
PartnerTech 117,5000 114,0000 0,1353 -0,0298 0,3108
Peab B 117,5000 117,0000 0,1520 -0,0043 0,8736
Pergo 51,0000 48,0000 0,1591 -0,0588 -0,0522
Poolia B 46,5000 45,8000 0,1071 -0,0151 0,3198
Precise Biometrics A 6,9000 6,4500 0,2212 -0,0652 0,8372
Prevas B 23,3000 20,4000 -0,0043 -0,1245 0,4350
Pricer B 1,1300 1,0100 0,0000 -0,1062 0,7230
ProAct IT Group 29,1000 25,0000 0,2075 -0,1409 1,0837
Probi 26,1000 22,1000 -0,1844 -0,1533 0,9552
Proffice B 18,9000 17,4000 0,2038 -0,0794 0,7987
Profilgruppen B 85,0000 81,7500 0,1184 -0,0382 0,2994
Protect Data 229,0000 105,0000 0,5267 -0,5415 1,4427
Q-Med 308,0000 94,0000 0,2295 -0,6948 0,2226
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Ratos B 76,3700 51,7900 -0,3219 8529997315,0000 11655059640,0000 0,3664 196,0000
RaySearch Laboratories B 72,0400 76,3700 0,0601 304987210,2000 1276981191,0000 3,1870 177,0000
ReadSoft B 41,1900 46,0100 0,1170 414768608,2500 885171424,0000 1,1341 29,6000
RNB RETAIL AND BRANDS 45,6700 44,4700 -0,0263 600354800,0000 1453276125,0000 1,4207 87,5000
Rottneros 65,1500 58,4500 -0,1028 1422662392,7500 1300181524,5000 -0,0861 6,9000
Rörvik Timber B 41,9600 24,2800 -0,4214 123845582,9000 226061464,8000 0,8253 18,8000
SAAB B 29,8800 31,0300 0,0385 11861392735,5000 17662326970,0000 0,4891 170,0000
SalusAnsvar B 30,1500 88,5800 1,9380 317256947,8000 582103386,1000 0,8348 35,9000
Sandvik 45,8400 41,1500 -0,1023 70635901328,0000 87785250950,0000 0,2428 370,0000
Sardus 27,0700 25,5000 -0,0580 1061219000,0000 961882125,0000 -0,0936 95,2500
SAS 19,1100 20,8200 0,0895 9870000000,0000 17190250000,0000 0,7417 104,5000
SCA A 43,6900 42,2300 -0,0334 11562367102,0000 11418323895,0000 -0,0125 297,0000
SCA B 43,6900 42,2300 -0,0334 55171606423,5000 58387575411,0000 0,0583 297,0000
SCANIA A 30,3100 30,3500 0,0013 26300000000,0000 36057653034,0000 0,3710 285,5000
SCANIA B 30,3100 30,3500 0,0013 26300000000,0000 28750000000,0000 0,0932 287,5000
ScanMining 71,4300 81,2100 0,1369 790326620,5500 1767379670,0000 1,2363 17,0000
Scribona B 25,0100 21,9400 -0,1228 703481252,8500 993190334,5000 0,4118 20,5000
SEB A 3,2200 3,0100 -0,0652 86581259805,5000 110163704110,5000 0,2724 163,5000
SEB C 3,2200 3,0100 -0,0652 3831307846,5000 4862222006,0000 0,2691 158,0000
Seco Tools B 54,8300 52,5700 -0,0412 6240422628,0000 8157415200,0000 0,3072 400,0000
SECTRA B 61,5500 58,9300 -0,0426 2342723760,5000 1993533516,0000 -0,1491 58,5000
Securitas B 30,4900 32,0700 0,0518 39662457858,0000 45924951204,0000 0,1579 132,0000
Semcon 24,2900 29,7100 0,2231 532165242,6000 1013026973,2500 0,9036 58,2500
Senea A 67,6100 74,5300 0,1024 218878090,6000 179328000,0000 -0,1807 24,0000
Sensys Traffic 90,0700 91,4200 0,0150 168609846,4800 661034587,5900 2,9205 3,0900
Sigma B 44,9400 54,4200 0,2109 542003559,5000 1079837860,8500 0,9923 12,9500
SinterCast 87,4800 78,8300 -0,0989 342214200,0000 560842900,0000 0,6389 101,0000
Skanditek 79,4500 77,9000 -0,0195 1421977256,0000 2351632372,0000 0,6538 35,9000
Skanska B 25,9500 26,6000 0,0250 31103541216,0000 47915880089,0000 0,5405 121,0000
SKF A 49,2500 45,1900 -0,0824 5036484717,0000 5740071738,0000 0,1397 111,0000
SKF B 49,2500 45,1900 -0,0824 28676452176,0000 45005716165,0000 0,5694 111,5000
SkiStar B 52,7900 44,1600 -0,1635 2448759984,0000 3797670936,0000 0,5509 102,0000
Softronic B 63,1700 68,0400 0,0771 96224274,9600 195482648,6800 1,0315 4,5100
SSAB A 61,0200 65,8300 0,0788 11923545920,0000 19429793391,0000 0,6295 289,0000
SSAB B 61,0200 65,8300 0,0788 4127806283,5000 6374746129,0000 0,5443 269,0000



slutkurs mars 06 slutkurs juni 06 ∆kurs ,jan-mar, % ∆kurs ,mar-jun, % Beta
Ratos B 256,5000 105,5000 0,3087 -0,5887 0,3140
RaySearch Laboratories B 167,0000 134,0000 -0,0565 -0,1976 0,5964
ReadSoft B 28,9000 24,2000 -0,0236 -0,1626 0,8205
RNB RETAIL AND BRANDS 52,5000 50,0000 -0,4000 -0,0476 -1,2970
Rottneros 7,3500 6,0500 0,0652 -0,1769 0,4490
Rörvik Timber B 21,8000 22,1000 0,1596 0,0138 0,4688
SAAB B 196,0000 183,0000 0,1529 -0,0663 0,3948
SalusAnsvar B 36,7000 29,4000 0,0223 -0,1989 0,0920
Sandvik 460,5000 83,7500 0,2446 -0,8181 1,2678
Sardus 90,0000 82,0000 -0,0551 -0,0889 0,4903
SAS 109,0000 75,7500 0,0431 -0,3050 1,1526
SCA A 342,5000 296,5000 0,1532 -0,1343 0,1715
SCA B 342,0000 297,5000 0,1515 -0,1301 0,3260
SCANIA A 333,5000 323,5000 0,1681 -0,0300 0,7972
SCANIA B 338,0000 327,0000 0,1757 -0,0325 0,8576
ScanMining 23,4000 21,4000 0,3765 -0,0855 1,4374
Scribona B 22,3000 19,5000 0,0878 -0,1256 0,3407
SEB A 193,0000 171,5000 0,1804 -0,1114 0,9289
SEB C 187,0000 163,5000 0,1835 -0,1257 0,8618
Seco Tools B 508,0000 91,0000 0,2700 -0,8209 0,4116
SECTRA B 57,5000 63,5000 -0,0171 0,1043 0,5259
Securitas B 150,0000 138,0000 0,1364 -0,0800 1,1286
Semcon 68,2500 57,0000 0,1717 -0,1648 1,2021
Senea A 22,8000 16,4000 -0,0500 -0,2807 0,9485
Sensys Traffic 6,0000 6,6000 0,9417 0,1000 0,8246
Sigma B 14,7500 11,7500 0,1390 -0,2034 1,1076
SinterCast 84,5000 82,5000 -0,1634 -0,0237 0,1268
Skanditek 48,9000 38,4000 0,3621 -0,2147 0,3081
Skanska B 127,5000 111,0000 0,0537 -0,1294 1,4054
SKF A 127,5000 114,0000 0,1486 -0,1059 0,8499
SKF B 127,0000 113,5000 0,1390 -0,1063 1,1800
SkiStar B 97,5000 101,0000 -0,0441 0,0359 0,5950
Softronic B 5,3500 4,5700 0,1863 -0,1458 0,3602
SSAB A 373,0000 143,5000 0,2907 -0,6153 0,8609
SSAB B 346,5000 136,0000 0,2881 -0,6075 0,7162
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Stora Enso A 49,8000 42,7700 -0,1412 7629677105,0000 8044200936,0000 0,0543 108,0000
Stora Enso R 49,8000 42,7700 -0,1412 9265543514,5000 9176601405,0000 -0,0096 107,5000
Studsvik 38,4800 47,8800 0,2443 750749517,5000 1676596644,0000 1,2332 204,0000
Sv. Handelsbanken A 4,6600 4,1500 -0,1094 112441284087,0000 128039996143,0000 0,1387 197,0000
Sv. Handelsbanken B 4,6600 4,1500 -0,1094 11145139212,0000 3869525749,5000 -0,6528 196,5000
SWECO B 38,0900 43,1600 0,1331 1931041985,0000 3185459022,5000 0,6496 209,5000
Svedbergs B 73,4300 70,9500 -0,0338 732354000,0000 1135896000,0000 0,5510 228,0000
Swedish Match 33,9600 30,2500 -0,1092 25917905937,0000 30349742923,5000 0,1710 93,5000
SwitchCore 51,6200 59,5200 0,1530 251201190,6000 235372074,4800 -0,0630 1,1400
Svolder B 91,9000 84,0300 -0,0856 569653212,8000 829745400,0000 0,4566 68,7500
SäkI 71,1500 70,6200 -0,0074 2970000000,0000 3400000000,0000 0,1448 340,0000
Technology Nexus 50,9500 59,3600 0,1651 266720742,0000 199151481,6000 -0,2533 3,6000
Tele2 A 65,9800 51,8000 -0,2149 4065365706,0000 4014936551,2500 -0,0124 86,2500
Tele2 B 65,9800 51,8000 -0,2149 34463356632,0000 33853017365,7500 -0,0177 85,2500
Teleca B 64,0400 63,9700 -0,0011 2252870410,5000 2203492428,9000 -0,0219 35,7000
Telelogic 60,9000 69,4000 0,1396 3410305471,3000 4953649869,6000 0,4526 20,4000
TeliaSonera 66,7100 66,5900 -0,0018 186074236346,2000 199632409346,3000 0,0729 42,7000
Teligent 66,3400 53,3900 -0,1952 542094969,6000 634240124,8000 0,1700 30,4000
Thalamus Network B 73,8700 61,8600 -0,1626 185357767,5000 208857025,8000 0,1268 24,6000
Ticket Travel 25,2700 27,0000 0,0685 204704247,0000 326823948,0000 0,5966 18,6000
TietoEnator 47,0200 38,1800 -0,1880 1726893700,0000 4451520853,5000 1,5778 285,5000
Traction  B 78,8100 87,7100 0,1129 543005000,0000 874165000,0000 0,6099 179,5000
Transcom WorldWide SDB A 55,4800 56,4800 0,0180 1227116644,0000 2160955545,0000 0,7610 59,7500
Transcom WorldWide SDB B 55,4800 56,4800 0,0180 1275611015,7000 2375687087,2500 0,8624 65,7500
Trelleborg B 38,8400 40,5200 0,0433 9772280793,0000 13707137218,5000 0,4027 158,5000
Tricorona 45,6800 52,9500 0,1592 85974000,0000 189201333,0600 1,2007 3,0600
Wallenstam B 32,9300 34,0500 0,0340 3643200000,0000 5586625000,0000 0,5334 93,5000
VBG B 60,8300 38,7800 -0,3625 366423750,0000 735966000,0000 1,0085 236,0000
Wedins Skor & Accessoarer B 16,2500 36,6300 1,2542 177412095,6400 317077838,7000 0,7872 39,9000
Westergyllen B 24,3100 24,3100 0,0000 216045960,0000 291249882,0000 0,3481 70,5000
Wihlborgs Fastigheter 29,4900 34,7700 0,1790 12680409000,0000 3689122944,0000 -0,7091 192,0000
Viking Telecom (phonera) 68,5800 27,8300 -0,5942 63198229,3500 41331161,4000 -0,3460 1,7200
Wilh. Sonesson B 40,9700 56,3700 0,3759 912068478,0000 1014549181,2000 0,1124 30,6000
Vitrolife 81,2300 83,4800 0,0277 367803140,0000 496534239,0000 0,3500 27,0000
Volvo A 31,3200 30,6300 -0,0220 35136353557,5000 49397158827,0000 0,4059 364,5000
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Volvo B 31,3200 30,6300 -0,0220 79818350190,0000 108666312391,0000 0,3614 374,5000
Vostok Nafta SDB 76,9000 73,5000 -0,0442 5578391118,0000 17769091746,0000 2,1853 371,0000
XANO Industri B (tidigare ITAB 38,0200 41,6800 0,0963 227092800,0000 353542200,0000 0,5568 68,5000
XponCard Group 39,9000 37,2300 -0,0669 453079349,5000 599186371,0000 0,3225 203,5000
Zodiak Television B (tidigare m 39,8000 73,5600 0,8482 4799856950,0000 572691259,2000 -0,8807 29,1000
Ångpanneföreningen B 30,0300 47,6300 0,5861 728924724,0000 1309361866,5000 0,7963 235,5000
Öresund 95,9400 91,2400 -0,0490 5991640695,0000 7189968834,0000 0,2000 222,0000
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Tillväxt i marknadskapital-avkastning

UTDATASAMMANFATTNING

Regressionsstatistik
Multipel-R 0,03436553
R-kvadrat 0,00118099
Justerad R-kv -0,00281429
Standardfel 0,27474947
Observatione 252

ANOVA

fg KvS MKv F p-värde för F
Regression 1 0,02231378 0,02231378 0,29559653 0,58714076
Residual 250 18,8718181 0,07548727
Totalt 251 18,8941319

Koefficienter Standardfel t-kvot p-värde Nedre 95% Övre 95% Nedre 95,0% Övre 95,0%
Konstant 0,02739074 0,02004704 1,36632307 0,17306526 -0,01209188 0,06687336 -0,01209188 0,06687336
X-variabel 1 -0,00817233 0,01503129 -0,5436879 0,58714076 -0,03777644 0,02143177 -0,03777644 0,02143177



Observationer 252

Totalt 251 18,8941319

Soliditet-avkastning

UTDATASAMMANFATTNING

Regressionsstatistik
Multipel-R
R-kvadrat

0,06462251
0,00417607

Justerad R-kv 0,00019277
Standardfel 0,27433723

ANOVA

fg KvS MKv F p-värde för F
Regression 1 0,07890319 0,07890319 1,04839531 0,30686669
Residual 250 18,8152287 0,07526091

Koefficienter Standardfel t-kvot p-värde Nedre 95% Övre 95% Nedre 95,0% Övre 95,0%
Konstant 0,03187035 0,01984055 1,60632346 0,10946517 -0,00720559 0,07094628 -0,00720559 0,07094628
X-variabel 1 -0,08831953 0,08625697 -1,02391177 0,30686669 -0,2582025 0,08156344 -0,2582025 0,08156344



Regressionsstatistik

r

ANOVA

Tillväxt i marknadskapital-beta

Multipel-R 0,13033976
R-kvadrat 0,01698845
Justerad R-kv 0,01305641
Standardfel 0,45671763
Observatione 252

fg KvS MKv F p-värde för F
Regression 1 0,90121985 0,90121985 4,32051175 0,03867568
Residual 250 52,1477493 0,208591
Totalt 251 53,0489691

Koefficienter Standardfel t-kvot p-värde Nedre 95% Övre 95% Nedre 95,0% Övre 95,0%
Konstant 0,6755644 0,03332432 20,2724147 1,0578E-54 0,60993221 0,74119659 0,60993221 0,74119659
X-variabel 1 0,05193676 0,02498661 2,07858407 0,03867568 0,00272568 0,10114784 0,00272568 0,10114784



Soliditet-beta

UTDATASAMMANFATTNING

Regressionsstatistik
Multipel-R 0,00070284
R-kvadrat 4,9399E-07
Justerad R-kv -0,0039995
Standardfel 0,46064712
Observationer 252

ANOVA

fg KvS MKv F p-värde för F
Regression 1 2,6206E-05 2,6206E-05 0,0001235 0,99114222
Residual 250 53,0489429 0,21219577
Totalt 251 53,0489691

Koefficienter Standardfel t-kvot p-värde Nedre 95% Övre 95% Nedre 95,0% Övre 95,0%
Konstant 0,71054305 0,02911063 24,4083734 4,1111E-68 0,65320972 0,76787638 0,65320972 0,76787638
X-variabel 1 -0,0011777 0,10597536 -0,01111292 0,99114222 -0,20989599 0,20754059 -0,20989599 0,20754059



Date Aktie OMXSPI Avkastning(aktie) Avkastning(index) Varians(aktie) Varians(index) Kovarians Beta
2005-12-30 11,4 302,91
2006-01-02 11,3 303,11 -0,00877193 0,000660262 0,000265896 1,65806E-06 2,0997E-05 0,05669
2006-01-03 11,4 304,8 0,008849558 0,005575534 1,72965E-06 1,31596E-05 4,7709E-06
2006-01-04 11,4 306,5 0 0,005577428 5,67671E-05 1,31733E-05 -2,73462E-05
2006-01-05 11,45 306,47 0,004385965 -9,78793E-05 9,91261E-06 4,18529E-06 6,44105E-06
2006-01-09 12,3 309,35 0,074235808 0,009397331 0,004449078 5,54937E-05 0,000496886
2006-01-10 13,7 307,36 0,113821138 -0,006432843 0,011296872 7,02372E-05 -0,000890764
2006-01-12 13,6 308,37 -0,00729927 0,003286049 0,000220038 1,79059E-06 -1,98494E-05
2006-01-13 13,5 306,12 -0,007352941 -0,00729643 0,000221633 8,5458E-05 0,000137624
2006-01-16 13,45 307,27 -0,003703704 0,003756697 0,000126295 3,27168E-06 -2,03272E-05
2006-01-17 13 304,04 -0,033457249 -0,010511928 0,001680315 0,000155248 0,00051075
2006-01-18 12,7 298,43 -0,023076923 -0,01845152 0,000937053 0,000416137 0,000624454
2006-01-19 12,75 300,61 0,003937008 0,007304896 1,29412E-05 2,86972E-05 -1,92711E-05
2006-01-20 13,3 299,1 0,043137255 -0,00502312 0,001267564 4,85954E-05 -0,000248189
2006-01-23 13,5 298 0,015037594 -0,0036777 5,6298E-05 3,16476E-05 -4,22101E-05
2006-01-24 13,6 296,65 0,007407407 -0,004530201 1,61258E-08 4,1966E-05 8,22641E-07
2006-01-25 13,55 299,1 -0,003676471 0,008258891 0,000125684 3,98284E-05 -7,07515E-05
2006-01-26 13,45 301,7 -0,007380074 0,008692745 0,000222441 4,54927E-05 -0,000100595
2006-01-27 13,2 306,02 -0,018587361 0,01431886 0,000682346 0,00015304 -0,000323151
2006-01-30 13,4 305,99 0,015151515 -9,80328E-05 5,80205E-05 4,18592E-06 -1,55843E-05
2006-01-31 13,2 307,27 -0,014925373 0,004183143 0,000504441 4,99623E-06 -5,02026E-05
2006-02-01 13,15 309,77 -0,003787879 0,008136167 0,000128194 3,82944E-05 -7,0065E-05
2006-02-02 13,2 310,04 0,003802281 0,000871614 1,39287E-05 1,15843E-06 4,01689E-06
2006-02-03 13 307,77 -0,015151515 -0,007321636 0,000514651 8,59247E-05 0,000210288
2006-02-06 13,5 309,53 0,038461538 0,005718556 0,000956488 1,42177E-05 0,000116615
2006-02-07 13,9 307,51 0,02962963 -0,006526023 0,000488199 7,18077E-05 -0,000187234
2006-02-08 14,4 308,22 0,035971223 0,002308868 0,000808653 1,30284E-07 1,02642E-05
2006-02-09 14,65 311,78 0,017361111 0,011550191 9,65644E-05 9,22036E-05 9,43588E-05
2006-02-10 14,4 309,59 -0,017064846 -0,007024184 0,000605123 8,04986E-05 0,000220707
2006-02-13 14,15 310,78 -0,017361111 0,003843793 0,000619786 3,59434E-06 -4,71987E-05
2006-02-14 14 311,94 -0,010600707 0,003732544 0,000328882 3,18488E-06 -3,23643E-05
2006-02-15 14,25 312,06 0,017857143 0,000384689 0,000106559 2,44369E-06 -1,61368E-05
2006-02-16 14,4 314,45 0,010526316 0,007658784 8,95159E-06 3,2614E-05 1,70865E-05
2006-02-17 14,45 314,64 0,003472222 0,00060423 1,65012E-05 1,8055E-06 5,4583E-06
2006-02-20 14,45 315,73 0 0,003464277 5,67671E-05 2,29934E-06 -1,14248E-05



Date Aktie OMXSPI Avkastning(aktie) Avkastning(index) Varians(aktie) Varians(index) Kovarians
2006-02-21 14,4 318 -0,003460208 0,007189687 0,000120881 2,74761E-05 -5,76312E-05
2006-02-22 14,55 319,57 0,010416667 0,004937107 8,30749E-06 8,93524E-06 8,61565E-06
2006-02-23 14,45 320,06 -0,006872852 0,00153331 0,000207569 1,71901E-07 5,97337E-06
2006-02-24 14,4 322,52 -0,003460208 0,007686059 0,000120881 3,29262E-05 -6,30886E-05
2006-02-27 15,9 324,32 0,104166667 0,005581049 0,009337796 1,31996E-05 0,000351078
2006-02-28 15,3 318,09 -0,037735849 -0,019209423 0,002049395 0,000447633 0,000957798
2006-03-01 15,2 321,44 -0,006535948 0,010531611 0,000197975 7,36798E-05 -0,000120775
2006-03-02 15 321,45 -0,013157895 3,111E-05 0,000428171 3,67416E-06 3,96632E-05
2006-03-03 15,3 322,8 0,02 0,00419972 0,000155391 5,07061E-06 2,80701E-05
2006-03-06 15,2 324,28 -0,006535948 0,004584882 0,000197975 6,95357E-06 -3,7103E-05
2006-03-07 15,1 321,83 -0,006578947 -0,007555199 0,000199186 9,03093E-05 0,000134121
2006-03-08 15,2 319,23 0,006622517 -0,008078799 8,31522E-07 0,000100535 9,14315E-06
2006-03-09 15,1 321,84 -0,006578947 0,008175923 0,000199186 3,8788E-05 -8,7898E-05
2006-03-10 15,1 321,91 0 0,000217499 5,67671E-05 2,99435E-06 1,30377E-05
2006-03-13 14,95 324,64 -0,009933775 0,008480631 0,000305137 4,26763E-05 -0,000114115
2006-03-14 14,5 324,88 -0,030100334 0,00073928 0,001416373 1,46081E-06 4,54868E-05
2006-03-15 14,35 326,88 -0,010344828 0,006156119 0,000319667 1,77089E-05 -7,52393E-05
2006-03-16 14,4 328,82 0,003484321 0,0059349 1,64031E-05 1,5896E-05 -1,61476E-05
2006-03-17 14,55 330,11 0,010416667 0,003923119 8,30749E-06 3,90141E-06 5,69306E-06
2006-03-20 14,5 332,32 -0,003436426 0,006694738 0,000120359 2,25323E-05 -5,20765E-05
2006-03-21 14,4 333,33 -0,006896552 0,003039239 0,000208252 1,19098E-06 -1,57488E-05
2006-03-22 14,2 334,29 -0,013888889 0,002880029 0,000458957 8,68828E-07 -1,99688E-05
2006-03-23 14,1 336,37 -0,007042254 0,006222142 0,000212479 1,8269E-05 -6,23038E-05
2006-03-24 14,9 338,8 0,056737589 0,007224188 0,002420954 2,7839E-05 0,000259609
2006-03-27 16,9 337,01 0,134228188 -0,005283353 0,016051317 5,22913E-05 -0,000916157
2006-03-28 18 336,6 0,065088757 -0,001216581 0,003312505 1,00141E-05 -0,000182131
2006-03-29 17,7 338,43 -0,016666667 0,00543672 0,000585691 1,21717E-05 -8,44327E-05
2006-03-30 17,6 341,28 -0,005649718 0,008421239 0,000173821 4,19039E-05 -8,5345E-05

Medel 0,007534395 0,001947919 0,001061857 4,46695E-05 2,53229E-06
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