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Sammanfattning  
 

Vi undersöker i denna uppsats om det finns “alphabetic bias” på Stockholmsbörsen. Praxis 

inom finans är att aktielistor visas i alfabetisk ordning. Studien undersöker om det finns något 

samband mellan Tobins Q och företagsnamnets placering i den alfabetiska ordningen. Vi 

undersöker också om det finns något samband mellan marknadsvärde och företagsnamnets 

placering i den alfabetiska ordningen. Kapaciteten för att inta information kan variera mellan 

åldersgrupper, därför undersöker även studien om det finns något samband mellan Tobins Q 

och åldersgrupper. Om det finns ett samband kan det visa att aktielistornas struktur skapar 

irrationalitet och ineffektiva placeringar. På den amerikanska aktie- och fondmarknaden har 

det visats att aktielistornas struktur skapar “alphabetic bias”. Efter att investeringssparkonto 

introducerades som sparform antar vi att nya individer kommer inträda på marknaden med 

minskad kunskap inom aktiehandel. Därför undersöker studien även en tvåårsperiod före samt 

efter investeringssparkonto introducering och jämför skillnader i resultatet. Studiens urval 

består av 249 företag noterade på Nasdaq OMX Stockholm för tidsperioden 2010-2013 och 

samtliga Svenska aktieägare över 18 år.  

 

Vår studie visar att det finns ett negativt samband mellan Tobins Q och företagsnamnets 

placering i den alfabetiska listan. Studien visar även att det inte finns något samband mellan 

marknadsvärde och företagsnamnets placering i alfabetet. Vidare visar vår studie att det finns 

ett negativt samband mellan Tobins Q och investerare i ålder 65+. Studiens resultat indikerar 

även ett positivt samband mellan Tobins Q och “breadth of ownership” efter att 

investeringssparkonto introducerades som sparform. Det vill säga att vi finner belägg för att 

praxis med alfabetisk ordning bidrar till irrationalitet och ineffektiva placeringar på 

Stockholmsbörsen.  

 

Nyckelord: alphabetic bias, breadth of ownership, Tobins Q, investeringssparkonto, 

marknadsvärde 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 
 

In this report we investigate ”alphabetic bias” on the Stockholm Stock Exchange. The report 

investigates whether there is any correlation between Tobin Q and the company name´s 

placing in the alphabetical order. We also investigate whether there is any correlation between 

market capitalization and the company name placing in the alphabetical order.  The report 

also investigates whether there are any correlations between Tobin's Q and age-groups. The 

study’s selection includes 249 companies listed on Nasdaq OMX Stockholm during the period 

2010-2013 and all Swedish shareholders over 18 years old. 

  

Our report shows that there is a negative correlation between Tobin Q and the company name 

in the alphabetical list. The study also shows that there is none correlation between the market 

capitalization and the company names placing in the alphabet. Furthermore, our study shows 

that there is a negative relationship between Tobin Q and investors 65+. The study’s result 

indicates a positive relationship between Tobin Q and breadth of ownership after the 

investment saving account was introduced.  

 

Keywords: alphabetic bias, breadth of ownership, Tobins Q, investment saving account, 

market capitalization  
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1. Inledning 
 
Listor i olika former kan vara korta eller långa, emellertid är merparten i allmänhet sorterade i 

alfabetisk ordning. Följaktligen innebär detta att namn med bokstaven ”A” som 

begynnelsebokstav kommer först och namn som börjar med bokstaven ”Ö” kommer sist. 

Jacobs och Hillbert (2016) hävdar att alfabetisk ordningsföljd är praxis inom bl.a. akademisk 

verksamhet, politik och finansvärld. På den amerikanska marknaden har studier av Itzkowitz, 

Itzkowitz, Rothbort (2016) samt Jacobs och Hillbert (2016) visat att företagsnamn som 

positioneras tidigt på aktie- och fondmarknaden har större chans att bli valda när investeraren 

väljer placering. Deras studier bekräftar förekomst av ett ”alphabetic bias” då bolag som är 

placerade tidigt i den alfabetiska ordningen förvärvas mer frekvent och har en högre likviditet 

än bolag vars begynnelsebokstav kommer senare i alfabetet. Aktielistor i tidningar, online 

information, index, databaser, mäklaruttalanden och bevakningslistor är i princip sorterade i 

alfabetisk ordning. Därutöver har Itzkowitz et al. (2016) betonat att varje investerare står inför 

hundratals val av aktier att placera i och möts av en omfattande mängd information och data 

för varje aktie (t.ex. aktiepris, utdelning, avkastning, och volatilitet). 

 

En stor mängd information blir enligt Simon (1957) komplicerad och tidskrävande för 

investeraren att bearbeta. Med hänsyn till människans begränsade kognitiva förmåga 

bearbetas sällan all information fullständigt. Enligt Simon (1955) ska rationella investerare 

inneha bred kunskap inom relevant område, välorganiserade preferenser och en förmåga att 

förutse olika alternativ för beslutsfattanden. Beslutet ska åstadkomma bästa möjliga resultat 

gentemot preferenserna, men föreställningen om människans begränsning av den kognitiva 

förmågan inträffar inte rationella beslutsfattanden. Reutskaja, Nagel, Camerer och Rangel 

(2011) har även visat att vid beslutsfattanden med tidspress och överbelastning av val gör 

investeraren en dynamisk genomgång av informationen. 

  

Vid komplicerade beslut förenklar investerare beslutsfattandet med att använda mentala 

genvägar (Tversky och Kahneman 1973). Mentala genvägar kan exempelvis vara minskade 

sökkostnader vid val av placering. Forskning av Sirri och Tuffano (1998) visar att 

konsumenternas val av fondplaceringar påverkas när investerarens sökkostnad minskar. 

Fonder som är lättare och mer kostnadseffektiva att identifiera blir mer attraktiva. Den 

alfabetiska strukturens påverkan återfinns både inom fond- och aktiemarknaden (Jacobs och 

Hillbert 2016). 

 

1.1 Problematisering 

När investerare står inför ett stort antal val av aktier tenderar investeraren att inte söka igenom 

samtliga alternativ. Istället för att bearbeta information som berör samtliga listade aktier, 

upphör bearbetningen när investeraren funnit ett acceptabelt alternativ eller när den är trött på 

informationssökningsprocessen (Simon 1956, Payne 1976, Caplin, Dean och Martin 2011). 

När investeraren söker igenom listan uppifrån och ner har tidigt placerade aktier större chans 

att bli valda till följd av alfabetsordningen (Itzkowitz et al.2016). Itzkowitz et al (2016) 

fastslog att tidigt placerade bolag i den alfabetiska ordningen omsätter 5–15 % mer än bolag 

längre ner på aktielistan. Tidigt positionerade bolag blir i större grad övervärderade än 

resterande. Vidare fann Itzkowitz et al (2016) att sorteringen i alfabetisk ordningsföljd 

påverkar investeringsbeteende, Tobins Q och marknadsvärdet. 

  

Enligt Choi, Jin och Yun (2012) tenderar aktier med högt ”breadth of ownership” att vara 

övervärderade på grund av att många investerare vill handla aktier i bolagen. I bolag som har 
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högt ”breadth of ownership” är majoriteten av investerarna långsiktiga aktieägare, i bolag med 

lågt ”breadth of ownership” är investerarna pessimistiska till bolagsvärderingar och avvaktar 

därför tills aktiepriset blir mer attraktivt (Chen, Hong och Stein 2002). 

 

Nasdaq är den största handelsplatsen för värdepapper i Sverige och inkluderar listorna large, 

mid, small-cup samt first north. Liknande den amerikanska börsen visas aktieinformationen i 

tidningar, online informationskällor, index, databaser, mäklaruttalanden och bevakningslistor 

i alfabetisk ordning. Vid online-listor finns dock möjligheten för investeraren att 

omstrukturera listorna efter aktiens egenskaper (t.ex. P/E-tal, utdelning och historisk 

avkastning etc). Generellt sett väljer dock investerare att förlita sig på standardalternativet 

som åskådliggörs (Samuelson och Zechkauser 1988; Kahneman, Knetsch och Thaler 1991). 

 

Efter att investeringssparkonton infördes den 1 januari 2012 har denna sparform förenklat 

investeringar på den svenska finansmarknaden. Detta har skett eftersom 

deklarationsmomentet har förenklats och blivit ersatt av schablonbeskattning av hela värdet på 

kontot under det gångna året. Creutzer (2010) hänvisar till att tre av fyra svenskar deklarerar 

felaktigt eftersom det kan uppstå split, omvänd split emissioner med mera som förändrar 

inköpsvärdet. Investeringssparkontot tar bort ett komplicerat moment i aktiehandeln samtidigt 

som det spar tid och pengar för skatteverket. Efter införandet av investeringssparkonton antar 

vi att nya investerare kan ha inträtt på marknaden. Syftet med investeringssparkontot är att 

öka sparandet hos privatpersoner, samtidigt har vi statistik som anger antalet individer på den 

svenska aktiemarknaden under perioden 2010–2013, som visar en negativ trend. 

 

Enligt vår kännedom är vi de första som undersöker om det råder ett ”alphabetic bias” på 

Nasdaq OMX Stockholm. Studien undersöker en sammanhängande tidsperiod och en 

indelning av perioden före samt efter att investeringssparkonto introducerades. Studien har 

innefattat dessa perioder för att ta hänsyn till att inträdesbarriären som svensk investerare 

sänktes på stockholmsbörsen. En ny och mindre komplicerad sparform kan generera fler 

nybörjare på marknaden. Dessa nybörjare kan inneha mindre kunskap inom aktiehandel på 

grund av att de inte är pålästa och riskerar därigenom att ta höga risker i sitt sparande. Några 

av de höga riskerna kan innefatta att inte inneha en väldifferentierad portfölj, ingen tydlig 

strategi för sitt sparande samt att de inte bearbetar information om bolaget (i samma 

utsträckning som en erfaren investerare) innan investering. 

 

1.2 Problemformulering 

Aktielistor noterade på Nasdaq OMX Stockholm är strukturerade i alfabetisk ordningsföljd. 

När investeraren söker igenom listan av aktier kommer den alfabetiska ordningsföljden 

påverka valet av aktie. Generellt börjar investerare läsa från toppen av listan och fortsätter 

sedan nedåt. Bolagsnamn som är placerade i början av listan får mer uppmärksamhet än de 

som visas längre ner (Jacobs och Hillbert 2016; Itzkowitz et al. 2016). 

 

Investerare väljer även att förlita sig på standardalternativ som visas för dem Samuelson och 

Zeckhauser (1988); Kahneman, Knetsch och Thaler (1991) och eftersom aktieinformationen 

visas i alfabetisk ordning bör investerarna bearbeta listan i denna ordningsföljd snarare än på 

ett slumpvalt sätt (Itzkowitz et al. 2016). Det finns en tendens till att investerare har svårt att 

bearbeta en stor mängd information, främst gällande individer med en begränsad kognitiv 

förmåga (Simon 1957). Vid överbelastning av val kan investerare även använda sig av 

mentala genvägar för att förenkla beslutsprocessen (Tversky och Kahneman 1973). 

Investerare väljer därför ett acceptabelt alternativ snarare än att söka vidare efter det mest 

gynnsamma valet av placering (Simon 1957). Alfabetisk ordningsföljd på aktiemarknaden kan 
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ses som problematisk eftersom ”alphabetic bias” kan leda till irrationalitet och ineffektiva 

placeringar av aktier. 

 

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att klargöra om bolagsnamn vars aktier är placerade i början av 

den alfabetiska ordningsföljden erhåller ett högre Tobins Q än resterande. Kapaciteten för att 

inta information kan variera mellan åldersgrupper. Därför kommer ett delsyfte vara att studera 

hur olika åldersgrupper påverkas av en alfabetisk struktur, även om investeringssparkontot har 

förändrat investerarnas handelsmönster. Att studera effekten av tidigt placerade aktier på den 

svenska marknaden är ett outforskat område, därför bidrar studien till en ökad förståelse 

avseende den svenska aktiemarknaden. 

 

1.4 Avgränsning 

Undersökningen omfattar 249 börsnoterade bolag på Nasdaq OMX Stockholm under 

tidsperioden 2010-2013. Bolag som har utländskt registreringsnummer, gjort avvikande 

namnändringar eller där data inte finns med under samtliga observerade år, har exkluderats i 

undersökningen. 
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2. Tidigare studier 
  

2.1 ”Alphabetic bias” 

Aktierlistor är upprättade i alfabetisk ordningsföljd poängterar Jacobs och Hillbert (2016); 

Itzkowits et al. (2016). Listorna inleds med A som begynnelsebokstav och går sedan nedåt. 

Det kommer att synliggöra företag vars namn är placerade tidigt i alfabetet. Itzkowits et al. 

(2016) finner att tidigt placerade företag i den alfabetiska ordningen har högre omsättning på 

aktier än resterande. Efter år 1999 hänvisar Itzkowits et al. (2016) att de första 20 % av 

företag på den amerikanska marknaden stod för en avkastning på 21 %. Det var i genomsnitt 

1.7 % högre än bolag som placerades längre ner i den alfabetiska ordningen. Bolagen som var 

placerade tidigt i alfabetet hade även högre medelvärde på “Market-to-Book” med 6.1 % och 

högre Tobins Q än de som var placerade i den senare delen. “Alphabetic bias” påverkar även 

företagsvärderingen och avkastningen på bolag som visas tidigt i listorna (Itzkowits et al. 

2016). 

  

Jacobs och Hillbert (2016) finner att tidigt positionerade bolag i den alfabetiska ordningen 

erhåller högre handelsaktivitet och likviditet. Enligt Jacobs och Hillbert (2016) har bolag som 

är placerade i topp 5 % på NYSE/Amex/Nasdaq i den alfabetiska ordningsföljden 12 % högre 

månadsomsättning än de 25 % nedersta bolagen på listorna. Fonder som positioneras bland de 

första 5 % i den alfabetiska ordningen hade årligen 3-6 % högre nettoinflöde av kapital än 

fonderna längre ner i listan. Det visar att den alfabetiska ordningsföljden har en påverkan på 

valet av aktier och fonder. Bolag som positioneras tidigt på listorna blir mer synliga och 

exponeras mer (Jacobs och Hillbert, 2016). 

  

Itzkowits et al. (2016) finner att privata investerare påverkas i större grad av “alphabetic bias” 

än institutioner eftersom privata investerare inte har samma expertis inom området. Jacobs 

och Hillbert (2016) förklarar att investerare söker efter aktier som är förmånliga att handla 

samt lätt identifierade. Eftersom investerare möts av en stor mängd information som måste 

bearbetas väljer de sällan det bästa alternativet, istället väljs ett acceptabelt alternativ. 

  

Bolag som har större likviditet i aktien kan enligt Mendelson (1986) generera högre 

bolagsvärde med lägre avkastning. Främst för att aktierna placeras i toppen och blir mer 

exponerade än de övriga. Internet har förstärkt ”alphabetic bias” (Itzkowits et al. 2016), detta 

eftersom online portföljer listas i alfabetisk ordning samt att handeln idag främst sker via 

internet. 

  

2.2 ”Breadth of ownership” 

“Breadth of ownership” definieras som, aktieägare i ett specifikt bolag dividerat med totalt 

antal investerare på marknaden (Sias, Stark och Titman 2006). När “breadth of ownership” är 

lågt menar Chen, Hong och Stein (2002) att investerarna är pessimistiska till värderingen av 

aktien och sitter därför utanför och väntar på ett mer attraktivt pris. “Breadth of ownership” är 

en värderingsindikator (Chen et al. 2002) samt en reflektion över investerarnas förtroende på 

företaget (Sias et al. 2006). 

  

Lewis (1989) förklarar att när flera investerare köper samma aktie eller obligation kommer 

priset bli övervärderat. Detta eftersom aktier eller obligationer får mer uppmärksamhet, vilket 

kommer öka antalet ägare. Choi et al. (2012) resultatet på Shanghaibörsen visar att bolag som 

har fått ett ökat ägande av stora institutioner kommer generera högre avkastning nästa månad. 

Choi et al. (2012) hävdar att avkastningen inte påverkas när stora institutionella ägare lämnar 

bolaget. 
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Enligt Grullon, Kanatas och Weston (2004) kommer investerare köpa aktier i företag vars 

namn de känner igen. Företag vars namn är kända kommer erhålla högre ”breadth of 

ownership” än företag som inte är igenkända. Företagen som är minnesvärda kommer gynnas 

mer och erhålla högre likviditet i aktierna. Främst för att företagen spenderar mer pengar på 

marknadsföring än de med lågt ”breadth of ownership”. Merton (1987); Grullon et al. (2004) 

poängterar att nya potentiella investerare bör känna till ett företag sedan tidigare innan de 

beslutar att handla aktier alternativt söka efter ytterligare information gällande företaget. 

Investerare förändrar inte innehaven i portföljen till det mest optimala enligt Grullon et al. 

(2004) vilket medför att företag kan innehålla en kärnbas av passiva investerare.  

 

2.3 Investeringssparkonto 

Enligt Skatteverket (2016) får investeringssparkonto innehålla följande: 

 

 Likvida medel 

 Finansiella instrument som handlas på reglerad marknad eller alternativ 

handelsplattform  

 Andelar i investeringsfonder. 

  

Beskattning beräknas på kapitalunderlaget av ingående värde varje kvartal som inbetalningar 

och överföringar av finansiella instrument. Schablonintäkterna beräknar underlandet till 

schablonbeskattningen. Beräkningen utgår genom att multiplicera kapitalunderlaget med 

statslåneräntan av utgången i november månad året före beskattningsåret. I deklarationen 

redovisas investeringssparkonto som inkomstslaget kapital. Det skattepliktiga underlaget är    

30 % av schablonintäkternas totala värde (ekvation 1). Beskattningen tar inte hänsyn till 

positiv respektive negativ utvecklingen på tillgångarna (Skatteverket 2016). 

 

                                       𝑆𝑘𝑎𝑡𝑡 𝐼𝑆𝐾 = ⌊
(𝑉𝑄1+𝑉𝑄2+𝑉𝑄3+𝑉𝑄4)

4
⌋

⏞            
𝐾𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟𝑙𝑎𝑔

 × 𝑆𝐿𝑅 ⏟                  
𝑆𝑐ℎ𝑎𝑏𝑙𝑜𝑛𝑖𝑛𝑡ä𝑘𝑡

× 30 %                      (1) 

 

 Mårtensson och Nordström Löf (2012) lyfter fram att investeringssparkonton är lämpade för 

aktiva investerare som spar på lång och kort sikt. Mårtensson Nordström Löf (2012) 

argumenterar att investerarna kan förändra beteendemönster när de använder 

investeringssparkonto. Främst för att deklarationsmomentet förändras, vilket bidrar till att 

investerarna inte hamnar i en inlåsningseffekt. Effekten av detta blir att investerarna har 

tillgång till fler transaktioner som kan bidra till irrationell och spekulativ handel på börsen. 

 

2.4 Ålderns påverkan på informationssökning 

Tidigare litteratur visar att åldersskillnader har betydelse vid problemlösningar och 

sökbeteende. Cole och Balasubramanian (1993) finner att äldre individer sällan söker efter 

alternativ eller använder sig av tillgänglig information i samma utsträckning som yngre. Det 

eftersom när individer åldras begränsas intaget av information. 

 

Cole och Balasubramanian (1993) poängterar att äldre individer har begränsat arbetsminne 

och kan därför inte bearbeta samma mängd information vid problemlösningar. Salthouse och 

Prill (1987) observerar, när äldre individer möts av serieproblem bygger de opålitliga 

strukturer eftersom produkter från tidigare bearbetning av serien kan glömmas bort. 
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En undersökning av Furse, Punj och Stewart (1984) visar att äldre individer med mer 

erfarenhet söker mindre information än yngre individer. Cole och Balasubramanian (1993) 

visar även i sin studie att sökbeteendet för äldre konsumenter ser annorlunda ut jämfört med 

yngre konsumenter. Skillnaden kan förklaras av erfarenhet från produktkategorier, 

igenkänning av varumärket och förmågan att bearbeta information. Äldre individer med 

minskad minneskapacitet har svårare att minnas och hantera flera olika alternativ vilket 

resulterar i att dem inte kan söka igenom lika mycket information som yngre. Det kan leda till 

att de gör sämre konsumentval än unga individer. Äldre konsumenter kan använda sig av en 

“tillfredsställande” strategi och istället söka igenom alternativen ytligt och använda krav som 

leder till en acceptabel lösning (Janis och Mann 1977). 

  

2.5 ”Fluency” i bolagsnamnet 

”Fluency” definieras som ”den subjektiva upplevelsen av enkelheten som individer bearbetar 

information” (Alter och Oppenheimer 2009). Green och Jame (2013) beräknar ”fluency” 

genom att utveckla ett mått baserat på antalet ord och enkelheten i uttalet av bolagets namn. 

De förklarar att enkelheten av uttalet i bolagsnamnet kan ge upphov till känslor av kännedom 

och släktskap. 

  

Studien av Green och Jame (2013) visar att “fluency” har en stor betydelse i beslutfattandet av 

en aktieinvestering. När individer gör komplicerade beslut och väljer bland tusentals aktier 

visar forskning från psykologin att individer förenklar uppgiften genom att använda mentala 

genvägar (Tversky och Kahneman 1973). Dessa mentala genvägar kan vara enkelheten av att 

bearbeta information och därför attraheras investerare att handla i aktier som är lätta att uttala 

samt minnas. 

  

“Fluency” ger upphov till känslor och kan påverka ett investeringsbeslut (Green och Jame 

2013), eftersom investerarna dras mot aktier som är familjära och finns inrikes. I en finansiell 

situation visar Alter och Oppenheimer (2006) att undersökningsdeltagarna förutspår högre 

framtida avkastning för företag med ett ”fluent” namn. Annan forskning av Schwarz, Bless, 

Strack, Klump, Rittenauer-Schatka och Simmons (1991) har funnit att ”fluency” påverkar 

individer som är oberoende av informationens innehåll. 

  

Enligt Green och Jame (2013) bidrar bolag med ett ”fluent” namn till en signifikant effekt på 

investerarnas igenkänning och på företagets värde. Bolag med ett ”fluent” namn hade en 

signifikant högre Tobins Q och ”market to book ratios”. Resultatet ger även belägg för att 

bolag med korta namn som är lätta att uttala har en högre ”breadth of ownership” och en 

högre aktieomsättning. De jämför olika bolag och finner att resultatet inte är lika starkt i större 

företag vilket stämmer överens med tidigare studier om att ett mindre ”fluent” namn blir 

bekant för investeraren när det upprepas flera gånger. Undersökningen stödjer att företag med 

ett mer ”fluent” namn attraherar investerare i större grad. 

  

2.6 Rationellt beteende 

Enligt Simon (1955) ska en rationell investerare inneha bred kunskap inom det relevanta 

området, välorganiserade preferenser och en förmåga att förutse olika alternativ för 

beslutsfattanden. Beslutet ska åstadkomma bästa möjliga resultat gentemot preferenserna. 

Vidare förklarar Simon (1955) bunden rationalitet som iden om att människan har en 

begränsad kapacitet för att bearbeta information. Dessa begränsningar kan vara begränsat 

arbetsminne och beräkningskunnighet. 
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3. Metodredovisning 
 

3.1 Introduktion 

Studien syftar till att undersöka om “alphabetic bias” förekommer på Nasdaq OMX 

Stockholm. Studien jämför skillnader mellan perioden före samt efter att 

investeringssparkonto introducerades som sparform. En kvantitativ metod möjliggör 

bearbetning av data som analyseras genom olika statistiska modeller samt hjälp till att besvara 

uppsatsens frågeställning. Studien använder sig av kvantitativa sekundärdata i form av 

persondata från Euroclear Sweden och rapporterad data från årsredovisningar i Tompson 

Reuters. Behandling och bearbetning av data tar stöd från tidigare forskning inom ”alphabetic 

bias” (Itzkowitz et al. 2016; Jacobs och Hillbert 2016) som har gjort liknande studier på den 

amerikanska marknaden. 

 

För att undersöka om ”alphabetic bias” leder till irrationalitet och ineffektiva placeringar har 

vi formulerat följande hypoteser: 

  

Hypotes 1: Det finns ett negativt samband mellan Tobins Q och företagsnamnets placering i 

den alfabetiska ordningen. 

 

Hypotes 2: Det finns ett positivt samband mellan Tobins Q och individer i ålder 65+ 

investeringar.  

 

Hypotes 3: Det finns ett negativt samband mellan marknadsvärde och företagsnamnets 

placering i den alfabetiska ordningen. 

  

3.2 Univariat och Multivariat analys 

Ray (1998) poängterar att multivariat analys behövs i statiska tester. En beroende variabel 

mot enbart en oberoende variabel kan inte förklara hela sambandet. För att kunna stärka 

resultatet behövs därför ett flertal variabler i undersökningen. Samvariationen av de 

oberoende variablerna kan dock påverka hur precisionen blir i de multivariata analyserna. För 

att visa en överblick mellan de oberoende variablerna behövs en korrelationsmatris med hjälp 

av Pearsons korrelationskoefficient.  

  

Beroende variabeln i undersökningen är delvis Tobins Q eftersom den kan användas för att 

bedöma värderingen av företaget. Vi kommer även att använda oss av den naturliga 

logaritmen av marknadsvärdet som beroende variabel för att undersöka om marknadsvärdet 

påverkas av placeringen i alfabetet. Sedan undersöker vi ett antal oberoende variabler med 

olika egenskaper för att finna samband mellan variablerna och företagsnamnets placering i 

den alfabetiska ordningen. 

  

För att kunna besvara hypoteserna bygger studien på statistiska mått som t-test och OLS 

regressioner. Ray (1998) lyfter fram vikten av att kombinera det beräknade värdet på 

koefficienten och den beräknade styrkan för att kunna få en nollhypotes på t-testet. Det visar 

om koefficienten är signifikant positiv, signifikant negativ eller signifikant skild från noll. 

Statistiska signifikansnivån används som gränsen för när en nollhypotes kan förkastas. Ray 

(1998) förklarar att signifikansnivåer som används inom forskning är på 10% -, 5% -, och 1%- 

nivå. Förklaringsvärdet, (R2) förklarar hur mycket av variationen i den beroende variabeln 

som påverkas av den oberoende variabeln. Förklaringsvärdets intervall är mellan värdena 0 

och 1, där ett högt värde indikerar ett starkt samband mellan den beroende variabeln och de 
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oberoende variablerna. När sambandet är lågt är det någon annan variabel som förklarar 

sambandet än de utvalda i undersökningen. 

  

3.2.1 Definitioner 

Tobins Q 
Tobins Q är en av undersökningens beroende variabler. Tidigare forskning inom ämnet 

använder Tobins Q som beroende variabel (Itzkowitz et al. 2016). Det för att kunna jämföra 

resultatet på Nasdaq OMX Stockholm gentemot tidigare resultat på den amerikanska börsen.  

 

Modellen används för att bedöma värderingen av företag utifrån marknadsvärdet (definieras 

som samtliga aktier i bolaget multiplicerat med slutpriset) samt totala skulder i förhållande 

mot företagets totala tillgångar (ekvation 2).  

 

 

Tobins Q =
(Marknadsvärde+totala skulder)

Totala tillgångar
                                        (2) 

 

“Breadth of ownership” 
Sias et al. (2006) förklarar att ”breadth of ownership” reflekterar investerarnas förtroende av 

företagen. ”Breadth of ownership” definieras som ett mått för att visa hur stor andel av 

investerarna som äger en specifik aktie (ekvation 3). 

 

                                    Breadth of ownership =
Antal investerare 

Totalt antal investerare på marknaden
               (3) 

 

3.3 ISK 

Investeringssparkonto infördes den 1 januari 2012 som en alternativ sparform (SFS 

2011:1268). Kontot kan enbart innehas av en individ eller ett dödsbo. Aktier som finns på ett 

investeringssparkonto ger även möjligheten till att delta och rösta på bolagsstämmor. Det går 

inte att inneha ett investeringssparkonto som juridisk person. 

  

Enligt (SFS 2011:1268) kan endast ett investeringssparkonto tecknas hos kreditinstitut eller 

ett värdepappersbolag, benämns som investeringsföretag. Investeringsföretag kan välja att 

sätta begränsningar på vilka tillgångar investeraren tillåts bedriva handel med. 

  

Tabell 1 

År Antal 

2012 222 664 

2013                  493 221 

2014 891 550 

2015                  1 528 941 

2016 1 851 592 

Tabell 1 Statistik på antal investeringssparkonto (Skatteverket 2017)1   

                                                           
1 Ali Bahrami. 2017. Skatteverket. E-mail 9 mars.  
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Innehavaren behöver inte redovisa kapitalvinst eller kapitalförlust i deklarationen. Ränta, 

utdelning eller annan avkastning i investeringssparkonto beskattas inte, utan hela värdet 

schablonbeskattas. Investeringsföretaget ska beräkna schablonintäkten samt lämna 

kontrolluppgifter till skatteverket för samtliga registrerade investeringssparkonton. Det är 

avgiftsfritt med uttag från investeringssparkonto. Utgifter som kommer i samband med 

investeringssparkonto är inte avdragsgiltiga i deklarationen (Skatteverket 2016). 

  

3.4 Data 

Studiens data baseras på sista handelsdagen i december månad för respektive år under 

tidsperioden 2010-2013. Vi utgår från priset på den aktie som har störst omsättning i handel 

för de bolag som har mer än en börshandlad aktie. Urvalet består av 996 observationer på 249 

börsbolag listade på Nasdaq OMX Stockholm som inkluderar listorna large, mid, small-cup 

samt First North. Datainsamling täcker en stor del av Nasdaqs listade bolag under den valda 

tidsperioden. 

  

I Sverige har varje individ ett unikt personnummer som dokumenterar kön och födelsedatum. 

Med data från Euroclear Sweden har vi tillgång till antal aktieägare i respektive bolag och 

aktieägarnas ålder. Vi har även tillgång till den totala summan av antal svenska aktieägare på 

hela börsen för samtliga år samt antal utestående aktier inom bolagen. Data från Euroclear 

Sweden har använts i tidigare forskning (Abrahamson och De Ridder 2015). Det gör att vi kan 

dra generella slutsatser ifall någon grupp påverkas mer av ”alphabetic bias” än övriga 

grupper. Alternativt att det är generellt över alla grupper (Körner och Wahlgren, 2010). 

  

Data om det redovisade värdet från årsredovisningarna erhålls från Thompson Reuters. Dessa 

värden är totala tillgångar och totala skulder för respektive företag. Samtliga värden är 

redovisade i svenska kronor (SEK). För att kontrollera att värdena var korrekta gjordes 

stickprov och jämfördes med årsredovisningarna. För komplement till data som ej funnits från 

Thompson Reuters har data erhållits från årsredovisningar. När data inte varit fullständig och 

ej funnits från varken databasen eller årsredovisningarna har denna data exkluderats från 

studien. Registreringsår för samtliga bolag hämtades på allabolag.se. 

  

3.4.1 Definition av variabler 

Marknadsvärde definieras som samtliga utestående aktier i bolaget multiplicerat med 

slutpriset för sista handelsdagen i december månad. Ålder investerarna delas in i följande 

åldersgrupper: 18-45, 46-64 och 65 +. Aktieägare definieras som privatpersoner som äger 

minst en aktie, den kan antingen vara aktiv eller passiv förvaltare. Totala tillgångar är det 

bokförda värdet på summan av samtliga tillgångar. Totala skulder är summan av lång- och 

kortfristiga skulder, som är bokförda som skulder. Bolagsålder beskriver hur länge företaget 

har varit verksamt. ”Fluency” är ett mått baserat på antal ord av bolagsnamnet. 

  

3.4.2 Dummyvariabel 

Orsaken till dummyvariabel är enligt Djurfeldt och Barmark (2009) användbarheten och 

flexibiliteten i en regressionsanalys samt använda oberoende variabler som binära variabler. 

En binär variabel erhåller värdena 0 eller 1 och används som indikator på en kvantitativ 

variabel i en regressionsanalys. Djurfeldt och Barmark (2009) tar upp att en dummyvariabel 

förklaras på följande sätt “hur mycket högre det förväntade värdet på y är för dem som är 

kodade 1, jämfört med dem som är kodade 0”. Dummyvariabler i studien kommer att vara 

följande; om företaget har ett ord får de värdet 0, om företaget har fler än ett ord får de värdet 

1. Det för att förstärka analysen gällande att korta och ”fluent” namn är lättare att minnas.  
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3.4.3 “The fixed effects model” 

Vi använder oss av en ”fixed effects model” för att estimera en av studiens 

regressionsanalyser. Eftersom vår studie omfattar en tidsperiod från 2010-2013 behöver vi 

fånga upp alla faktorer som påverkar variablerna. Denna modell gör det möjligt att identifiera 

årsspecifika faktorer som påverkat urvalets företag. Detta reducerar bias som kan uppstå i 

analysen beroende på utelämnade förklaringsvariabler. Denna modell kommer därför bearbeta 

ett av problemen som bidrar till endogenitet (Verbeek 2012). 

  

Modellen innehåller en uppsättning av tidsdummys för att studera årsspecifika effekter. Detta 

görs genom att koda ett år som värdet 1 och resterande 0 och görs sedan för samtliga år, en ny 

skattning av linjens skärning med y-axeln ges. Det kommer fånga upp identifiera effekter som 

varierar över tiden. Vi kommer även utesluta ett år i modellen för de årsspecifika dummy-

variablerna på grund av att de tolkas i relation till det uteslutna året.   

  

3.5 Behandling av data 

Behandla data för att göra den användbar i statistiska modelleringar är nödvändigt. Därför 

behöver vi justera data på följande sätt. De observerade företagen ska inte gjort en 

namnändring som är alltför avvikande från ursprungsnamnet, de kan dock lagt till eller tagit 

bort ord från namnet. För att mäta längden på företagsnamnet och ”fluency” tar vi bort uttryck 

som inte ingår i ursprungsnamnet men som ofta kan vara associerade med företaget när man 

hänvisar till det, t.ex. Aktiebolag, fastighetsbolag och investeringsbolag. Hypoteser mellan 

ord kommer även tas bort, t.ex. A-COM blir ACOM. Vi kommer även mäta förkortningar av 

bolagsnamnet eftersom dem ofta uttalas med förkortningar och inte det fullständiga namnet, 

t.ex. Hennes & Mauritz blir H & M. Däremot studerar vi inte lättheten av att uttala 

företagsnamnet. 

  

Information om antal investerare som använder sig av investeringssparkonto är otillgängligt. 

Därför kommer studien enbart undersöka tidsperioden före och efter att investeringssparkonto 

introducerades som sparform och analysera generella skillnader. Aktier som innehas i ett 

investeringssparkonto kommer att beräknas ihop med den totala summan av antal aktieägare 

på marknaden. Studien kommer inte undersöka omsättningen av aktier och avkastningen för 

bolagen. Studien tar heller inte hänsyn till statslåneräntan för respektive år gällande 

beskattningen på investeringssparkonto. 

 

Studiens data delas in i kvintiler efter företagsnamnets placering i den alfabetetiska ordningen. 

Kvintil 1 motsvarar företagsnamn med begynnelsebokstäverna A, B och C. Vi kommer att 

analysera kvintil 1 självständigt och jämföra den mot kvintilerna 2-5. 
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4. Resultat 

  

4.1 Deskriptiv statistik 

Tabell 2 redovisar deskriptiv statistik för 996 observationer, som inkluderar 249 företag som 

årsvis studerats under tidsperioden 2010-2013. Värden som presenterar är medelvärde, 

median, standardavvikelse, minimum och maximumvärde för företagsspecifika variabler samt 

variabler om olika åldersgrupper. De studerade företagens marknadsvärde varierar mellan 

0,003 och 432,7 miljarder kronor och Tobins Q varierar mellan 0,330 och 22,81 med ett 

medelvärde (median) på 1,753 (1,311). Andel 18-45 utgörs i genomsnitt av 27,9 % (27 %) 

investerare med en spridning från 13,3 % till 51,5 %.  Andel 46-64 utgör i genomsnitt av 36 

% (35,8 %) investerare med en spridning från 26,8 % till 47,3 %. Andel 65+ utgörs i 

genomsnitt av 33,4 % (33,8 %) investerare med en spridning från 13,5 % till 55 %.  Som 

tabell 2 visar är medelvärdet för samtliga variabler, bortsett från Andel 65 +, högre än 

medianvärdet. Det tyder på en positiv skevhet och att normalfördelningskurvan inte är 

symmetrisk kring medelvärdet. Standardavvikelsen är hög vilket kan förklaras av 

extremvärden samt den stora spridningen i urvalets variabler.  

 

Tabell 2 
Deskriptiv statistik 
Tabell 2 visar en statistisk sammanfattning av studiens variabler. Tobins Q; (marknadsvärde+skulder)/totala 

tillgångar. Marknadsvärde; antalet utestående aktier multiplicerat med slutpriset för sista handelsdagen 

respektive år, visas i miljarder SEK. Breadth of ownership; antal investerare i ett bolag/antal investerare på 

marknaden. Totala tillgångar; bokfört värde på totala tillgångar, visas i miljarder SEK. Totala skulder; summan 

av lång- och kortfristiga skulder, vilka är bokförda som skulder, visas i miljarder SEK. Aktiepris; priset på 

aktien. Bolagsålder; antal år sedan registrering av företag. Fluency; mått på antalet ord i bolagsnamnet (dummy 

0= ett ord, 1= fler än ett ord). Andel 18-45; Antal investerare i åldersgruppen 18-45 i ett bolag/totala antal 

investerare i ett bolag. Andel 46-64; Antal investerare i åldersgruppen 46-64 i ett bolag/totala antal investerare i 

ett bolag. Andel 65+; Antal investerare i åldersgruppen 65+ i ett bolag/totala antal investerare i ett bolag. 
 

Tabell 2: Beskrivande statistik 
 Medel Median Std.  Min Max n 

Företagsspecifika 
variabler 
 

      

Tobins Q 1,753 1,311               1,479                                         0,330       22,81         996   

Marknadsvärde 
  

13,81           1,010               41,59                                       0,003       432,7      996 

Breadth of ownership 
 

0,012           0,002                0,034                                        >0,001      0,333         996 

Totala tillgångar  
 

63,05        1,306                432,5                                   0,001      6251      996 

Totala skulder 
 

54,89         0,609               413,5                                    0,001      6024     996 

Aktiepris 
 

65,44            39,05            74,65                                        0,010       500       996 

Bolagsålder 
 

35,02           23,00               29,07                                        2,00         142      996 

Fluency 0,446 0,000                0,497                                          0 1 996 
       
Åldersgrupper 

 

      

Andel 18-45  
 

0,279 0,270 0,068 0,133 0,515 996 

Andel 46-64  
 

0,360 0,358 0,035 0,268 0,473 996 

Andel 65+  0,334       0,338 0,085                                      0,135    0,550 996 
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Figur 1 visar att det finns ett samband mellan medelvärdet av Tobins Q och “alphabetic bias” 

under tidsperioden 2010 till 2013. Kvintilerna är indelade efter begynnelsebokstaven i 

företagsnamnet och inkluderar samtliga 996 observationer som möter studiens kriterier (se 

avsnitt 1.5). Kvintil 1 inkluderar 236 observationer vars namn börjar på A, B och C. 

 

 
Figur 1 Medelvärdet för Tobins Q i den alfabetiska ordningen baserat på den första bokstaven i bolagsnamnet. 

Samtliga 996 observationer är uppdelade i kvintiler efter första bokstaven i företagsnamnet. 
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4.2 Univariat analys 

Tabell 3 visar univariat analys där företagen delas in i kvintiler för tidsperioden 2010-2013. 

Detta för att jämföra företagsspecifika variabler för kvintil 1 mot kvintilerna 2 till 5. Indelning 

är viktig för att kunna besvara studiens frågeställning. Differensen av medelvärdet beräknas 

för kvintil 1 och kvintilerna 2 till 5. Vi utförde även t-test för att statistiskt säkerställa om 

skillnaderna mellan variablerna är signifikanta. 

  

Tabell 3 
Univariat analys 
Tabell 3 visar univariat statistik mellan perioden 2010 till 2013 och jämför variabler baserat på olika karaktärer 

av den alfabetiska ordningen av bolagsnamnet.  Tobins Q; definieras som (marknadsvärde+skulder)/totala 

tillgångar. Marknadsvärde; antal utestående aktier multiplicerat med slutpriset för sista handelsdagen respektive 

år, visas i miljarder SEK. Bolagsålder; antal år sedan registrering av företag.  Pris; pris på aktien. Totala 

tillgångar; bokfört värde på totala tillgångar, visas i miljarder SEK. Breadth of ownership; antal investerare i ett 

bolag/antal investerare på marknaden. Symbolerna***, **, och * indikerar statistisk signifikans på 1 %, 5 % och 

10 % nivåer, respektive. 

 

Tabell 3: Jämförande statistik mellan kvintil 1 och 2-5 
Alfabetisk kvintil 1     Alfabetiska kvintiler 2-5     

 Medel P10 Median P90 Medel P10 Median P90 Diff 

medel. 

Tobins Q 2,071 0,894 1,401 3,184 1,655 0,801 1,279 3,039 0,416*** 

Maknadsvärde 7.928 0,142 1,086 13,99 15,64 0,083 0,995 36,66 -7,712*** 

Bolagsålder 33,18 10,00 23,00 75,50 35,59 9,00 23,00 92,10 -2,410 

Pris 67,15 2,540 33,15 177,9 64,90 2,468 40,50 166,3 2,250 

Totala 

tillgångar 

7,638 0,131 1,541 28,61 80,25 0,083 1,235 49,71 -72,61*** 

Breadth of 

ownership 

0,006 0,001 0,002 0,012 0,013 0,001 0,002 0,027 -0,007*** 

n=236     n=760     

 

Vid en jämförelse mellan företagsnamn med en tidig placering i alfabetet (kvintil 1) och 

företagsnamn i den senare delen (kvintil 2-5) visar tabellen en signifikant skillnad på 1 

procentsnivån för differensen av medelvärde av Tobins Q. Vårt resultat är i likhet med 

Itzkowitz et al. (2016) studie som fann att tidigt placerade aktier erhåller högre Tobins Q 

jämfört med senare placerade, vilket ger understöd till Hypotes 1. 

  

Det finns även skillnader för differensen av medelvärdet mellan kvintilernas marknadsvärde  

(-7,712), totala tillgångar (-72,61) och ”breadth of ownership”(0,007) som är signifikanta på 1 

procentsnivån. Det kan bero på den asymmetriska fördelningen, där majoriteten av de största 

företagen är placerade i den senare delen av alfabetet. 

  

Differensen mellan “breadth of ownership” för kvintil 1 och kvintilerna 2-5 är signifikant på 1 

procentsnivån. Bolag som är placerade i kvintil 2-5 har 7 % högre medelvärde av ”breadth of 

ownership” än kvintil 1. Choi, Jin och Yun (2012) finner att aktier med högt ”breadth of 

ownership” tenderar att vara övervärderade, eftersom många investerare vill handla i 

företaget. Vårt resultat finner inte dess belägg vid en univariat analys.  
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Antal företag i vardera bokstav skiljer sig markant från varandra (t.ex. i bokstaven S finns 33 

företag med 85 % “breadth of ownership” och i bokstaven X finns 1 företag med 0,07 % 

“breadth of ownership”). Därför visar figur 2 likaviktade värden för att visa generella 

skillnader mellan bokstävernas “breadth of ownership”. Figuren omfattar 998 observationer 

under tidsperioden 2010-2013 2 
 

 

Figur 2 Likaviktat ”breadth of ownership” för respektive bokstav. 

 

4.3 Korrelationsmatris 

Tabell 4 visar korrelationssambandet mellan två variabler. Tobins Q har negativ korrelation 

med placering (-0,112) och bolagsålder (-0,121) som är signifikanta på 1 procentsnivån.  

Starkast korrelationssamband finns mellan variablerna “breadth of ownership” och 

marknadsvärde (0,739) som är signifikant på 1 procentsnivån. Matrisen visar positiv 

korrelation med signifikans på 1 procentsnivån mellan variablerna bolagsålder och 

marknadsvärde (0,337) respektive bolagsålder och “breadth of ownership” (0,358). Placering 

erhåller låg korrelation för samtliga variabler.  

 
Tabell 4 redovisar Pearsons korrelationskoefficient matris mellan två variabler. Variablerna i matrisen definieras 

enligt följande: Tobins Q; (marknadsvärde+skulder)/totala tillgångar. Placering; bolagets placering i alfabetet. 

Marknadsvärde: beräknas genom antalet utestående aktier multiplicerat med slutpriset för sista handelsdagen 

respektive år. Bolagsålder; antal år sedan registrerings av företaget. Breadth of ownership; antal investerare i ett 

bolag/antal investerare på marknaden. Symbolerna***, **, och * indikerar statistisk signifikans på 1 %, 5 % och 

10 % nivåer, respektive. 

  

Tabell 4: Korrelationsmatris över utvalda variabler 

 Tobins Q Placering Marknadsvärde Bolagsålder Breadth of 

ownership 
Tobins Q 1     
Placering -0,112*** 1    
Marknadsvärde 0,058** 0,073** 1   
Bolagsålder -0,121*** 0,037 0,337*** 1  
Breadth of 

ownership 
-0,046 0,103*** 0,739*** 0,358*** 1 

                                                           
2 Bokstav E inkluderar Ericsson, S: Swedbank, T: TeliaSonera och V: Volvo. Dessa företag förklarar extremvärden 
i respektive bokstav. 
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4.4 Multivariata analyser 

Tabell 5 redovisar resultat av regressioner som testar om Tobins Q påverkas av placeringen i 

alfabetet genom att göra en regression med Tobins Q som den beroende variabeln. 

Regressionen innefattar även kontrollvariabler för företagsspecifika variabler. Log 

(marknadsvärde), log (totala tillgångar) samt 1/pris kontrolleras på grund av att de, per 

definition, utgör formeln för Tobins Q. Log (1+ålder) visar tillväxtmöjligheter. 

Regressionerna delas in i olika tidsperioder för att reflektera en sammanhängande tidsperiod 

och perioden före samt efter att investeringssparkonto introducerades som sparform.  
 

Tabell 5 
Multivariat analys 
Tabell 5 visar resultat för en multivariat regressionsanalys. Den beroende variabeln i varje regression är Tobins 

Q; definieras som (marknadsvärde+skulder)/totala tillgångar. De oberoende variablerna i regressionerna är enligt 

följande: Placering; bolagets placering i alfabetet. Log (marknadsvärde); den naturliga logaritmen för respektive 

företags årliga börsvärde. Marknadsvärde beräknas genom antalet utestående aktier multiplicerat med slutpriset 

för sista handelsdagen respektive år. Log (totala tillgångar); den naturliga logaritmen för bokfört värde på totala 

tillgångar. Breadth of ownership; antal investerare i ett bolag/antal investerare på marknaden. 1/Pris; 1/pris på 

respektive företags aktie. Log (1+ålder); den naturliga logaritmen för antal år sedan registrering av företag. 

Fluency; mått på antalet ord i bolagsnamnet (dummy 0= ett ord, 1= fler än ett ord). t-värden redovisas i parentes. 

Symbolerna***, **, och * indikerar statistisk signifikans på 1 %, 5 % och 10 % nivåer, respektive. 3 
  

Tabell 5: Tobins Q och placering 

 2010-2013 2010-2011 2012-2013 

Konstant 

 

1,521*** 

(-4,172)  

0,986  

(1,619)  

2,027*** 

(4,555) 

Placering 

 

-0,014*** 

(-2,806)  

-0,016** 

(-2,023)  

-0,012** 

(-2,028) 

Log (marknadsvärde) 

 

2,587*** 

(31,422)  

2,723*** 

(20,27)  

2,462*** 

(24,85) 

Log (Totala tillgångar) 

 

-2,506*** 

(-32,39) 

-2,585*** 

(-20,74) 

-2,432*** 

(-26,13) 

Breadth of ownership 

 

2,288** 

(2,081)  

2,089  

(1,234)  

2,526* 

(1,808) 

1/pris 

 

0,022** 

(2,528)  

0,031 

(0,409)  

0,020*** 

(2,588) 

Log (1+ålder) 

 

-0,095  

(-0,879)  

-0,080  

(-0,481)  

-0,114 

(-0,822) 

Fluency 

 

0,044  

(0,646)  

0,101 

(0,933)  

-0,016 

(-0,190) 

Observationer 996 498 498 

R2 0,536  0,494  0,599 

 

 

                                                           
3 I tabell 5 har vi justerat för tidseffekter i form av ”fixed effects” för respektive år. Tidsdummy-variablerna var 

insignifikanta och förklaringsvärdet var oförändrat, därför förkastades de från modellen.  
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Resultatet i tabell 5 finner ett starkt negativt samband mellan Tobins Q och placering, därmed 

accepteras Hypotes 1. Den skattade koefficienten på placering (-0,014) för tidsperioden 2010-

2013 är signifikant på en 1 procentsnivå. Detta tyder på att företag som är placerade tidigt i 

den alfabetiska ordningen påverkar Tobins Q. Tidsperioden 2010-2013 i tabell 5 förklaras 

53,6 % av regressionen mellan Tobins Q och de företagsspecifika variablerna. Variablerna log 

(marknadsvärde) (2,587), log (totala tillgångar) (-2,506) är signifikanta på 1 procentsnivån. 

”Breadth of ownership” (2,288) respektive 1/pris (0,022) är signifikanta på 5 procentsnivå. 

  

Efter att investeringssparkonto blev introducerat som sparform för tidsperioden 2012-2013. 

Finner studien positivt samband mellan Tobins Q och ”breadth of ownership” (2,526) samt 

1/pris (0,020) blir signifikant på 10 procentsnivån respektive 1 procentsnivån. 

Förklaringsvärdet ökade till 59,9 från tidigare 49,4.  

  

Resultatet i samtliga regressionerna finner belägg för att företagsnamn som positioneras tidigt 

i den alfabetiska ordningsföljden har ett negativt samband med Tobins Q. Sambandet innebär 

att ju tidigare företagsnamnet placeras i alfabetet desto högre Tobins Q. Itzkowitz et al. (2016) 

menar att företag vars namn är tidigt placerade i alfabetet är mer synliga och påverkar därför 

Tobins Q. I likhet med Jacobs och Hillbert (2016); Itzkowits et al. (2016) resultat gällande 

”alphabetic bias” på den amerikanska marknaden, finner studien belägg för ”alphabetic bias” 

på svenska marknaden.  

  

Choi et al. (2002) studie använde sig av Fama–MacBeth regression och fann ett signifikant 

positivt samband mellan “market-to-book” och “breadth of ownership” på Shanghaibörsen. Vi 

använder Tobins Q som beroende variabel och studerar Svenska företag. Vår studie går i linje 

med att högre “breadth of ownership” har positivt samband med Tobins Q. Lewis (1989) 

förklarar när aktier erhåller ett ökat “breadth of ownership” kommer priset bli övervärderat. 

Vårt resultat visar ett linjärt positivt samband mellan Tobins Q och 1/pris.  

Det indikerar att när 1/pris ökar, stiger värdet på Tobins Q.  

 

Green och Jame (2013) resultat finner ett positivt samband mellan företag med “Fluent” och 

Tobins Q. Tversky och Kahneman (1973) hävdar att individer använder mentala genvägar 

som enkelheten att uttala och minnas bolagsnamnet. Till skillnad mot dessa studier finner vår 

studie inget belägg för att “fluent” namn påverkar Tobins Q.  

 

Regressionen för tidsperioden 2012-2013 visar att en förändring sker i “breadth of ownership” 

från tidsperioden 2010-2011. Det kan bero på Mårtensson och Nordström Löf (2012) 

resonemang till att investeringssparkonto kan förändra investerares beteendemönster. 

Argumentet för detta är att inlåsningseffekten försvinner, som bidrar till att investeraren kan 

göra fler transaktioner.4     

 

 

 

 

  

                                                           
4 Antal investeringskonton ökade mellan åren 2012-2013, se tabell 1.  
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Tabell 6 redovisar resultat för regressionerna (1)-(3) med Tobins Q som den beroende 

variabeln. Regressionen innefattar kontrollvariabler för företagsspecifika variabler samt 

åldersgrupper. Samtliga regressionerna visar tidsperioden 2010-2013. 

 

Tabell 6 
Multivariat analys 
Tabell 6 visar resultat för en multivariat regressionsanalys för tidsperioden 2010-2013. Den beroende variabeln i 

varje regression är Tobins Q; definieras som (marknadsvärde+skulder)/totala tillgångar. De oberoende 

variablerna i regressionerna är enligt följande: Placering; bolagets placering i alfabetet. Log (marknadsvärde); 

den naturliga logaritmen för respektive företags årliga börsvärde. Marknadsvärde beräknas genom antalet 

utestående aktier multiplicerat med slutpriset för sista handelsdagen respektive år. Log (totala tillgångar); den 

naturliga logaritmen för bokfört värde på totala tillgångar. 1/Pris; 1/pris på respektive företags aktie. Log 

(1+ålder); den naturliga logaritmen för antal år sedan registrering av företag. Ålder 18-45; Antal investerare i 

åldrarna 18-45 i bolaget/totalt antal ägare i bolaget. Ålder 46-64; Antal investerare i åldrarna 46-64 i 

bolaget/totalt antal ägare i bolaget. Ålder 65+; Antal investerare över 65 års ålder i bolaget/totalt antal ägare i 

bolaget. t-värden redovisas i parentes. Symbolerna***, **, och * indikerar statistisk signifikans på 1 %, 5 % och 

10 % nivåer, respektive. 
  

Tabell 6: Tobins Q och åldersgrupper 

 (1) (2) (3) 

Konstant 

 
 

1,134*** 

(3,640) 

0,809 

(1,097) 

0,762 

(1,038) 

Log 

(marknadsvärde) 
 

2,612*** 

(31,72) 

2,641*** 

(31,427) 

2,631*** 

(31,42) 

Log (totala 

tillgångar) 
 

-2,499*** 

(-32,67) 

-2,478*** 

(-32,31) 

-2,462*** 

(-32,14)  

1/Pris 

 
 

0,024*** 

(2,720) 

0,022** 

(2,472) 

0,021** 

(2,411) 

Log (1+ålder) 

 
 

-0,099 

(-0,921) 

0,017 

(0,153) 

0,030 

(0,262) 

Ålder 46-64 

 
 

 0,429 

(0,332) 

-0,760 

(-0.949) 

Ålder 65 + 

 
 

 -1,347** 

(-2,437) 

-1,359** 

(-2,468)  

Placering 

 

 

  -0,014*** 

(-2,949) 

Observationer 996 996 996 
 

R2 0,531 0,535 0,539 
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Resultatet i tabell 6 visar att det inte finns något positivt samband mellan Tobins Q och äldre 

individer, därmed förkastas Hypotes 2. Av regression (1) framgår det att 53,1 % av 

variationen av Tobins Q förklaras av de företagsspecifika variablerna. Av de företagsspecifika 

variablerna är log (marknadsvärde) (2,612), log (totala tillgångar) (-2.499) och 1/pris (0,024) 

signifikanta på 1 procentsnivån.  

 

Då analysen även inkluderar åldersgrupper i regression (2), är den skattade koefficienten för 

åldersgruppen 65+ (-1,347) signifikant på 1 procentsnivån och förklaringsvärdet ökar till 53,5 

%. I regression (3) när placering inkluderas som kontrollvariabel ökar förklaringsvärdet till 

53,9 %. Ålder 65+ (-1,359) visar ett ökat negativt samband med Tobins Q. Regressionen visar 

negativt samband mellan placering (-0,014) och Tobins Q som är signifikant på 1 

procentsnivån.   

 

Salthouse och Prill (1987) studie menar att äldre individer bygger opålitliga strukturer vid 

serieproblem, eftersom tidig information kan glömmas bort. Till skillnad mot denna studie 

indikerar vår studie ett negativt samband mellan Tobins Q och ålder 65+. Vårt resultat går 

därmed i linje med Furse, Punj och Stewart (1984) som visar att äldre personer har mer 

erfarenhet inom det specifika området. Vidare förklarar Simon (1955) att en rationell 

investerare innehar en bred kunskap inom det relevanta området, välorganiserade preferenser 

och en förmåga att förutse olika alternativ för beslutsfattanden. Det vill säga att investerare 

med ålder 65+ tenderar att vara mer rationella än investerare i åldersgruppen 46-64. Vårt 

resultat går dock inte i linje med Cole och Balasubramanian (1993) som menar att äldre 

individer har minskad minneskapacitet och därmed göra sämre beslutsfattande än unga. Vår 

studie undersöker däremot inte individernas psykologiska faktorer samt tiden på innehavet av 

aktien. 

 

Vår studie visar även att ålder 65+ påverkas av den alfabetiska ordningen av företagsnamnen. 

Detta eftersom när placering inkluderades som kontrollvariabel ökade förklaringsvärdet, dock 

var ökning låg.   
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Tabell 7 redovisar resultat av en regression som testar om den naturliga logaritmen av 

marknadsvärdet påverkas av placeringen i alfabetet. Den beroende variabeln i regressionen är 

den naturliga logaritmen på marknadsvärdet. Regressionen innefattar även kontrollvariabler 

för olika företagsspecifika variabler. Regressionen delas in i olika tidsperioder för att 

reflektera en sammanhängande tidsperiod och perioden före samt efter att 

investeringssparkonto introducerades som sparform. 

 

Tabell 7 
Multivariat analys 
Den beroende variabeln i varje regression är Log (marknadsvärde); den naturliga logaritmen för respektive 

företags årliga börsvärde. Marknadsvärdet beräknas genom antalet utestående aktier multiplicerat med slutpriset 

för sista handelsdagen respektive år. De oberoende variablerna i regressionerna är enligt följande: Placering; 

bolagets placering i alfabetet. Tobins Q; (marknadsvärde+skulder)/totala tillgångar. Log (totala tillgångar); den 

naturliga logaritmen för bokfört värde på totala tillgångar. Breadth of ownership; antal investerare i ett 

bolag/antal investerare på marknaden. 1/Pris; 1/pris på respektive företags aktie. Log (1+ålder); den naturliga 

logaritmen för antal år sedan registrering av företag. Fluency; mått på antalet ord i bolagsnamnet (dummy 0= ett 

ord, 1= fler än ett ord). t-värden redovisas i parentes. Symbolerna***, **, och * indikerar statistisk signifikans på 

1%, 5% och 10% nivåer, respektive. 
 

Tabell 7: Log (marknadsvärde) och placering 
 2010-2013 2010-2011 2012-2013 

Konstant 

 

0,489*** 

(4,928)  

 

0,784*** 

(5,324)  
0,229*** 

(1,665) 

Placering 

 

 

0,001 
(0,486) 

0,001  
(0,672) 

0,000 
(0,261) 

Tobins Q 

 

 

0,193*** 

(31,42)               
0,167*** 

(20,27)  
0,227*** 

(24,85)  

Log (totala 

tillgångar) 

 

0,892*** 

(82,64) 
0,868*** 

(53,93) 
0,911*** 

(61,99) 

Breadth of 

ownership 

 

0,007 
(0,025) 

0,137 
(0,325) 

-0,071 
(-0,167) 

1/pris 

 

 

-0,011*** 

(-4,544)  
-0,057*** 

(-3,067)  
-0,010*** 

(-4,190) 

Log (1+ålder) 

 

 

0,041 
(1,381) 

0,024  
(0,576)  

0,059 
(1,402) 

Fluency 

 

 

-0,008 
(-0,444)  

-0,010 
(-0,379)  

0,000 
(-0,010) 

Observationer 

 

996 498 498 

R2 0.919 0.912  0.929 
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Resultatet i tabell 7 visar att det inte finns ett negativt samband mellan marknadsvärdet och 

placering, därmed förkastas Hypotes 3. Regression för perioden 2010-2013 visar att 91,9 % 

variationen av marknadsvärdet förklaras av de företagsspecifika variablerna. De 

företagsspecifika variablerna Tobins Q (0.193), log (totala tillgångar) (0.892) och 1/pris (-

0.011) är signifikanta på 1 procentsnivån. Nivåerna för signifikans av de företagsspecifika 

variablerna är identiska för samtliga tidsperioder. 

  

Regressionen på perioden 2010-2011 visar att de företagsspecifika variablerna Tobins Q 

(0.167), Log (totala tillgångar) (0.868) och 1/pris (-0.057) är samtliga signifikanta på 1 

procentsnivån. Under perioden 2012-2013 i tabellen finner vi att Tobins Q (0.227), Log 

(totala tillgångar) (0.911) har båda ett positivt samband med marknadsvärdet på 1 

procentsnivån. 1/pris (-0.010) har ett negativt samband med marknadsvärdet och är signifikant 

på 1 procentsnivån. 

 

Itzkowitz et al (2016) visar i sin studie att “alphabetic bias” påverkar företagsvärderingen på 

bolag som visas tidigt i listor. Till skillnad mot Itzkowitz et al. (2016) finner vi inte belägg för 

ett signifikant negativt samband mellan marknadsvärdet och tidigt placerade bolag. Vårt 

resultat stödjer heller inte Green och Jame (2013) studie om att ”fluent” namn bidrar till en 

positiv signifikant effekt på företagsvärderingen. 

  

Däremot visar regressionen (2012-2013) att Tobins Q, som är signifikant på 1 procentsnivån, 

marginellt ökat efter att investeringssparkonto introducerades som sparform vilket indikerar 

att företagens värdering har förändrats över tiden. Detta kan bero på att bolagen har fått 

signifikant högre totala tillgångar gentemot marknadsvärdet. 
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5. Slutsats 

 
I föreliggande uppsats finner vi ett negativt samband mellan Tobins Q och en tidig placering 

av företagsnamnet i den alfabetiska ordningen, signifikant på 1 procentsnivån. I likhet med 

Jacobs och Hillbert (2016); Itzkowitz et al. (2016) resultat påverkas företag som är 

positionerade tidigt på en lista och bidrar till ett ”alphabetic bias”. Studiens resultat indikerar 

även på ett positivt samband mellan Tobins Q och “breadth of ownership” efter att 

investeringssparkonto introducerades som sparform, dock endast signifikant på 10 

procentsnivån. Vår studie visar att det inte finns något positivt samband mellan Tobins Q och 

individer i ålder 65+ investeringar. Däremot indikerar resultatet ett negativt samband, 

signifikant på 5 procentsnivån. Furse, Punj och Stewart (1984); Simon (1955) förklarar att 

äldre har mer erfarenhet inom det specifika området, som leder till bättre beslutsfattande. 

Studien visar dock att det inte finns något samband mellan marknadsvärde och 

företagsnamnets placering i den alfabetiska ordningen. Resultatet baseras på 249 företag 

noterade på Nasdaq OMX Stockholm under tidsperioden 2010 till 2013.  

  

Vår studie visar att praxis med alfabetisk ordning bidrar till irrationalitet och ineffektiva 

placeringar på Stockholmsbörsen. Det eftersom investerare tenderar att förlita sig på 

aktielistornas standardalternativ hävdar Samuelson och Zechkauser (1988); Kahneman, 

Knetsch och Thaler (1991). Detta synliggör och exponerar företagen som är tidigt placerade i 

listorna. Följden är att tidigt placerade företag erhåller högre Tobins Q än företag längre ner 

på listorna.  

 
5.1 Förslag till vidare studier 

Studien undersöker endast en fyra- årsperiod, därför bör en längre tidsperiod undersökas på 

Nasdaq OMX Stockholm samt studera om tidigt positionerade företag har högre omsättning.  

  

Det kan vara aktuellt att studera “alphabetic bias” mellan institutionernas ägande och jämföra 

mot privata investerare. Detta för att undersöka ifall institutioner med mycket erfarenhet inom 

aktie/fondmarknaden påverkas av “alphabetic bias”.  

 

Det skulle även vara intressant att studera effekten av företags namnändringar. Ifall företag 

gynnas av att bli uppflyttade samt bli mer synliga och därmed erhålla högre Tobins Q. Även 

att undersöka om namnändringar som flyttas nedåt i den alfabetiska ordningen ger motsatt 

effekt.  
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Appendix 

 
Urvalsramen utgörs av 249 företag noterade på Nasdaq OMX 

Stockholm under tidsperioden 2010-2013.  

                                   

A 

Aarhuskarlshamn 

Acando                                                     

Acap invest                                                

A-com                                              

Active biotech                                     

Addnode                                         

Addtech                                                    

Addvise lab solutions                             

Aerocrine                                       

Alfa laval                                                

Alltele allmänna svenska telefonaktiebolaget  

Anoto Group                                                

Aqeri holding                                            

Arise                                                      

Aspiro                                                    

Assa abloy  

Atlas Copco                              

Atrium Ljungberg                                          

Avanza bank holding                                

Avega Group                                                

Axfood                                  

Axis                                       

 

B 

B&B tools                                      

Balder fastighets                                 

Be Group                                            

Beijer alma                                       

Beijer electronics                                 

Beijer G & L                         

Bergs timber                                            

Betsson                                                    

Bilia                                             

Billerud                                         

Biogaia                                            

Bioinvent international                          

Biotage                                             

Björn borg                                          

Boliden                                            

Bong                                                       

Bredband2 i Skandinavien                                   

Bringwell                                           

BTS Group                                          

Bure equity                                                

Byggmax Group                                     

 

C 

Caperio holding                                            

Castellum                                          

Catella                                                  

Catena                                                     

Cdon Group                                                 

Cellavision                                                

Cision                                                     

Clas Ohlson  

Cloetta                                                    

Concordia maritime                         

Connecta  

Consilium                                        

Corem property Group                                      

C-rad                                                      

Ctt systems                                         

Cybercom Group                                            

 

D 

DGC one                                                    

Diadrom holding                                   

Diös fastigheter                                           

Doro                                                       

Drillcon                                                   

Duni                                                       
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Duroc                                          

 

E 

East capital explorer  

Elanders                                              

Electra gruppen  

Electrolux   

Elekta  

Ellen                                          

Elos                                                       

Endomines                                                 

Enea                                            

Eniro  

Eolus vind  

Ericsson L M telefon  

Ework Scandinavia                                        

 

F 

Fabege  

Fagerhult  

Fast partner  

Feelgood svenska  

Fenix outdoor  

Fingerprint cards  

Formpipe software                                          

 

G 

Generic sweden  

Genovis                                                  

Getinge                                          

Geveko  

Global health partner                                     

Gunnebo  

 

H 

H & M (Hennes & Mauritz)  

Haldex                                            

Hansa medical                                           

Havsfrun investment                                        

Heba fastighets  

Hemtex                                                  

Hexagon                                      

Hexpol                                                     

Hifab Group                                                

Hiq international  

HMS networks                                             

Holmen  

Hufvudstaden  

Husqvarna                                        

 

I 

Impact coatings  

Industrial and financial systems              

Industrivärden  

Indutrade  

Insplanet  

Intellecta  

Intrum justitia  

Investor  

Invisio communications  

Itab shop concept  

 

J 

JLT mobile computers  

JM  

 

K 

Kabe  

Kappahl  

Karo bio  

Kinnevik investment  

Klövern  

Know it  

Kungsleden  

 

L 

L E lundbergföretagen  

Lagercrantz Group  

Lammhults design Group                             

Latour investment  

Lindab international                                       

Loomis                                                     

Lundin petroleum  

 

M 

Malmbergs elektriska  

Meda  

Medcap  
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Mediaprovider scandinavia                             

Medivir                                          

Mekonomen  

Melker schörling                                           

Micro systemation  

Micronic laser systems  

Midsona                                                    

Midway holding                                

Modern times Group   

MQ holding  

MSC konsult  

Multiq international                                       

Maxs nordic access buyout fund  

 

N 

NCC  

Nederman holding                          

Net entertainment                                     

Net insight  

New Nordic Healthbrands                                 

New wave Group  

Nibe industrier  

Nobia  

Nolato                                            

Nordea bank  

Nordic mines  

Nordic service partners holding  

Nordnet  

Note  

Novestra                                       

Novotek  

 

O 

Oasmia pharmaceutical                                  

Odd molly international                                

OEM international  

Online brands Nordic                                     

Opcon  

Opus Group  

Orexo  

Ortivus                                       

 

 

 

P 

Partnertech                                               

Peab  

Phonera  

Poolia  

Precio systemutveckling  

Precise biometrics                                     

Prevas                                           

Pricer  

Proact it Group  

Probi  

Proffice                                    

Profilgruppen  

 

R 

Ratos  

Raysearch laboratories  

Readsoft                                              

Rejlerkoncernen  

Rezidor hotel group                                 

RNB retail and brands  

Rottneros  

Rörvik timber  

 

S 

Saab                                            

Sagax  

Sandvik  

SAS  

Scandbook holding                                    

Scania  

Seamless distribution  

Sectra                                         

Securitas                                              

Semcon  

Sensys traffic  

Sintercast  

SJR in Scandinavia                                         

Skandinaviska Enskilda Banken  

Skanska  

SKF  

skistar  

Skåne-möllan  

Smarteq  
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Softronic  

SSAB                                           

Stille                                                  

Studsvik  

Sweco  

Swedbank                                                  

Svedbergs i dalstorp  

Swedish match  

Swedish orphan biovitrum  

Swedol                                       

Svenska cellulosa  

Svenska handelsbanken  

Svolder  

Systemair                                       

 

T 

Tagmaster  

Tele2  

Teliasonera  

Tethys oil  

Traction  

Tradedoubler                                 

Transatlantic rederi                            

Trelleborg  

 

U 

Uniflex  

Unlimited Travel Group  

 

V 

VBG group                                                

Venue retail group                           

Victoria park                                             

Vitrolife                                                  

Volvo  

 

W 

Wallenstam                                                 

WESC  

West international  

Wihlborgs fastigheter                                  

Wise group                                                 

 

 

X 

Xano industri                                          

 

Å 

ÅF                                                         

 

Ö 

Öresund investment  
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