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Sammanfattning 
 
Studier inom beteendemässig finansteori och den kognitiva psykologin visar på att investerare 
i situationer som är mer komplexa och svåra att analysera i större grad använder sig av 
heuristiska metoder och tumregler. Tidigare studier, främst i USA, har framlagt bevis för att 
aktier med hög värderingsosäkerhet intensifierar överkonfidens och därmed leder till lägre 
framtida avkastning relativt aktier med låg värderingosäkerhet. Detta på grund av att 
aktiepriset i bolag med hög värderingsosäkerhet i större utsträckning tenderar att vara högre 
än tillgångens fundamentalvärde. Detta leder till att aktien har lägre framtida aktieavkastning.  
 
Vi undersöker i denna studie om detta antagande stämmer i svenska large och mid-cap aktier. 
Det vill säga ifall aktier med hög värderingsosäkerhet intensifierar överkonfidens och därmed 
leder till lägre framtida avkastning. Vi undersöker detta genom att examinera ifall det finns en 
skillnad i genomsnittlig månadsavkastning mellan portföljer med hög och låg 
värderingsosäkerhet. Studien inkluderar aktier tillhörande OMX Stockholms large och mid-
cap listor mellan åren 2016-2018. 
 
Vi väljer likt tidigare studier att mäta bolagens värderingosäkerhet med tre variabler. 
Värderingsosäkerhet kvantifieras med hjälp av bolagens marknadsvärde, volatilitet och 
handelsvolym. Dessa variabler har i tidigare studier visat sig vara relevanta för 
uppskattningen av värderingsosäkerhet i aktier. 
 
Resultatet visar generellt att portföljer med hög värderingsosäkerhet inte visar en lägre 
genomsnittlig månadsavkastning jämfört med portföljer med låg värderingosäkerhet, och i 
vissa fall visade resultatet att portföljer med hög värderingsosäkerhet visade en högre 
genomsnittlig månadsavkastning. Portföljer baserat på volatilitet och handelsvolym visade 
inte någon statistisk signifikant skillnad i genomsnittlig månadsavkastning. Vidare visade 
portföljer med hög värderingsosäkerhet, i form av lågt marknadsvärde, en högre 
genomsnittlig månadsavkastning. Resultatet står således i motsats till beteendemässig 
finansteori och vår hypotes. Vi hävdar därför att de teoretiska modeller som antar att aktier 
med högre värderingsosäkerhet intensifierar överkonfidens och därmed leder till lägre 
avkastning inte överensstämmer med vårt resultat. 
 
Nyckelord: Beteendemässig finansteori, svenska aktiemarknaden, aktieavkastning, överkonfidens, 
värderingsosäkerhet 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Abstract 
 
 
This paper uses stock-level data from Swedish large and mid-cap firms to examine the role of 
valuation uncertainty in predicting stock returns. We define valuation uncertainty in terms of 
“value ambiguity” and divergence of opinion. By using three different proxys for valuation 
uncertainty our result, contrary to assumptions made in behavioral finance, show that (1) on 
average, high valuation uncertainty firms do not earn lower future returns compared to low 
valuation uncertainty firms, and (2) in some cases, high valuation uncertainty firms actually 
earn higher future returns compared to their counterparts. Our results show that a stocks 
volatility and trade volume does not offer any significant predictive value in terms of 
determining a stocks future return. Further, our results indicate that a firm’s valuation 
uncertainty, in terms of market value, shows that higher valuation uncertainty increases a 
stocks future stock return. These findings are inconsistent with the theoretical models in 
which high valuation uncertainty in stocks intensifies investor overconfidence bias and 
consequently creates price points well over the stocks fundamental value, therefore resulting 
in lower returns.  
 
Nyckelord: behavioural finance, Swedish stockmarket, stock returns, overconfidence bias, valuation uncertainty 
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1 Introduktion 
 

1.1 Bakgrund 
Experimentell forskning inom den kognitiva psykologin har gett indikationer på att människor 
använder sig av heuristiska metoder och tumregler vid situationer som är mer komplexa och 
svåra att analysera (Jiang et al, 2006). Med andra ord agerar människor inte alltid 
nödvändigtvis rationellt. Med utgångspunkt i den kognitiva psykologins insikter bestämde sig 
Kahneman och Tversky (1979) att undersöka de rådande ekonomiska modellerna om 
rationellt beteende, det vill säga den klassiska finansteorin. Denna forskning ledde i sin tur till 
nya antagande kring rationellt beteende. Studier visade på att investerare inte agerar rationellt 
i den utsträckningen som klassisk finansteori föreslår. Kahneman och Tverskys nya insikter la 
i sin tur till grund för det nya området, ”beteendemässig finansteori”.  
 
En hel del forskning inom ”beteendemässig finansteori” har studerat de olika irrationella 
beteenden som investerare tenderar att uppvisa på finansiella marknader. Samlingsbegreppet 
för samtliga irrationella beteenden Kahneman och Tversky (1979) och andra studier 
undersöker är ”kognitiva tankefel”, och är ett högst centralt begrepp inom forskningsområdet 
”beteendemässig finansteori”. Hirshleifer (2001) har främst bedrivit studier inom 
”beteendemässig finansteori” och ”kognitiva tankefel. En av Hirshleifer studier visar på att 
investerares irrationella beteende tenderar att förekomma mer frekvent i situationer där det 
inte råder någon konsensus hos informationen i fråga, och i situationer där ett 
informationsövertag är väldigt kostsamt. Med andra ord hävdar Hirshleifer att i takt med att 
en situation blir mer komplex och svåranalyserad kommer individens beslutsfattande bli mer 
intuitivt. Och dessa intuitiva beslutsprocesser är i sin tur mer benägna att besitta beteende av 
irrationell karaktär. ”Överkonfidens” är en av dessa irrationella beteende som frekvent 
förekommer hos investerare, och som empiriskt visats sig öka i takt med att en finansiell 
tillgång blir svårare att värdera (Jiang et al., 2005). Teorin kring ”överkonfidens” tar avstamp 
i Odean (1998) och Daniel et al. (1998). Daniel et al. i synnerlighet hävdar att individuella 
investerare övervärderar sin egna information och placerar för lite vikt vid publik information 
som till exempel årsredovisningar, tidigare avkastning och offentliga händelser. Flera studier 
har undersökt detta antagande, och ifall ”överkonfidens” vid ett längre led har en påverkan på 
aktiepriset. Två av dessa studier är bland annat Zhang (2006) och Jiang et al. (2005). Deras 
studiers empiriska resultat visar på att investerare uppvisar ett ökat ”överkonfidens” i aktier 
som är mer värderingsosäkra. De menar på att detta kognitiva tankefel resulterar i att de aktier 
som är mest komplexa att analysera tenderar att vara övervärderade, och därmed ge en sämre 
genomsnittlig avkastning i förhållande till mindre värderingsosäkra aktier. 
 

1.2 Problematisering 
Fama (1970) förklarar att enligt den effektiva marknadshypotesen förväntas individer på en 
kapitalmarknad agera rationellt. Denna hypotes föreslår därför att förvärv och avyttring av 
finansiella tillgångar bör baseras på en fundamental analys, besluten bör således inte fattas 
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genom ett heuristiskt tillvägagångsätt eller metodologi. Med andra ord bör inte “kognitiva 
tankefel” existera på en marknad då alla deltagare enligt klassisk finansteori och den effektiva 
marknadshypotesen antas vara rationella. Shiller (2003) hävdar dock att den finansiella teorin 
har kommit en lång väg från att betrakta den effektiva marknadshypotesen som allmänt 
vedertagen och empirisk sann. Han menar på att “Beteendemässig finansteori” har ett mer 
gediget perspektiv, och inkluderar aspekter såsom samhälle, psykologi och sociologi. Shiller 
fastställer att “beteendemässig finansteori” är ett viktigt forskningsområde och ur många 
perspektiv står i motsatts till mycket av det som den effektiva marknadshypotesen och 
klassisk finansteori föreslår.  
 
Barberis och Thaler (2003) belyser likt Shiller (2003) det faktum att de teoretiska ramverk 
som den klassiska finansteorin tillhandahåller inte bekräftas i empirisk data, samt att detta 
skapar teoretiska motsättningar mellan den klassiska finansteorin och ”beteendemässig 
finansteori”. De menar att efter år av forskning har det blivit tydligt att empirin på aggregerad 
aktienivå och individers handelsbeteende inte går att förklara med hjälp av den klassiska 
finansteorin. Ett exempel på detta hävdar Jiang et al. (2005) är det faktum att det empiriskt 
visats sig att olika värderingsosäkerhets variabler har ett väsentligt förklaringsvärde i 
estimeringen av framtida avkastning. Jiang et al. hävdar att skälet till att värderingsosäkerhets 
variablerna förklaringsvärde ligger i investerarens ”överkonfidens”, det vill säga att skälet till 
att värderingsosäkerhet kan estimera avkastning ligger i att investerare agerar irrationellt. Den 
klassiska finansteorin hävdar tillskillnad från ” Beteendemässig finansteori” att “kognitiva 
tankefel” inte bör finnas på en aktiemarknad, och i ett längre led bör alltså inte 
värderingsosäkerhets variabler kunna estimera framtida avkastning.  
 
Ytterligare hävdar Jiang et al. (2005) likt Hirshleifer att ”överkonfidens” hos den individuella 
investerare ökar när värderingsosäkerheten i aktien ökar. Detta leder till att de aktier som 
karaktäriseras av hög värderingsosäkerhet tenderar att vara övervärderade, och resulterar i 
lägre avkastning. Den teoretiska motsättningen mellan klassisk finansteori och 
”beteendemässig finansteori” ligger därför inte enbart i antaganden kring existerandet av 
”kognitiva tankefel”, men också i att ”Beteendemässig finansteori” teorin hävdar att 
”kognitiva tankefel” intensifieras i aktier där värderingsosäkerheten är hög. Det är således inte 
enbart intressant att undersöka det irrationella beteendet och dess samband med 
aktieavkastning på den svenska aktiemarknaden utan också hur det irrationella beteende ökar 
när aktievärderingen blir mer komplex och dess påverkan på avkastningen. Jiangs et al. 
(2006) studie kring sambandet mellan aktieavkastning och värderingsosäkerhet genomfördes 
på ett begränsat urval av aktier i USA, det har därmed inte bedrivits studier i någon större 
utsträckning inom ämnet i Sverige.  
 

1.3 Problemformulering 
Empiriska resultat visar dels på att det i motsats till klassisk finansteori råder irrationellt 
beteende på finansiella marknader, samt att detta irrationella beteende ökar när värderingen av 
en aktie blir mer komplex. ”Beteendemässig finansteori” teorin har empiriskt påvisat att på 
grund av investerares irrationella beteende så sjunker aktieavkastning i takt med att 
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värderingen av en aktie blir mer komplex på den amerikanska aktiemarknaden. Det är 
följaktligen intressant att undersöka: 
 

• Finns det något samband mellan värderingsosäkerheten hos de svenska large och mid-
cap aktierna på OMX Stockholm och deras avkastning? 
 

1.4 Syfte 
Tidigare studier som exempelvis Zhang (2006) och Jiang et al. (2005) har som vi tidigare 
nämnt endast observerat sambandet mellan värderingsosäkerhet och ”överkonfidens” och dess 
påverkan på avkastningen på de amerikanska marknaderna. Denna studie syftar till att studera 
sambandet mellan värderingsosäkerhet hos de svenska large och mid cap aktierna på OMX 
Stockholm och deras avkastning. 
 

1.5 Avgränsning 
Studien genomförs på OMX Stockholms large och mid-cap bolag under 2016–2018. Det leder 
till att resultatets generaliserbarhet över samtliga svenska börsnoterade bolag begränsas. Då 
värderingsosäkerheten i aktier för mindre bolag och på mindre aktiemarknader kan skilja sig 
från large och mid-cap bolagen, är det rimligt att anta att resultaten från vår studie inte kan 
tillskrivas hela den svenska aktiemarknaden. Vidare finns det begränsningar i att hävda 
resultatets relevans över tid. Studien genomförs under tidsperioden 2016–2018, och resultatets 
generaliserbarhet över tidsperioder av bland annat andra makroekonomiska förhållanden är 
därmed begränsat. Vidare menar Jiang et al. (2006) att det finns begränsningar i form av 
mätbarhet när det kommer till ”överkonfidens”, de hävdar att tankefelet inte är mätbart och 
kan därför inte definitivt fastslås vara orsaken till skillnader i avkastning mellan portföljer. 
Grundantagandet i Jiang et al. studie likväl i vår, är att ”överkonfidens” existerar i aktier och 
ökar i takt med att de blir mer svårvärderade, trots att de inte går att mäta ”överkonfidens” 
direkt gör vi det indirekt genom att observera skillnader i avkastning mellan 
extremportföljerna. 
 
 

1.6 Disposition 
I Avsnitt 2 beskrivs begreppet “överkonfidens” och dess koppling till avkastning mer 
djupgående och tidigare studier inom området belyses. Dessutom behandlas teorier kring 
”beteendemässig finansteori” som lägger grunden för övervärderingar och irrationalitet på 
finansiella marknader. Därefter utvecklas en hypotes utifrån den sammanlagda teoretiska 
referensramen. I avsnitt 3 presenteras data och metod genom metodval, urval, data och dess 
tillvägagångssätt. Vidare redovisas deskriptiv statistik kopplat till data, samt att en 
beskrivning av beräkningen av handelsvolym, volatilitet, marknadsvärde och avkastning. 
Avsnitt 4 innehåller resultatet av en statistisk analys av insamlade data. Det vill säga ett t-test 
och en illustration av avkastning baserat på aktiers värderingsosäkerhet samt en prövning av 
den uppställda hypotesen och en analys av resultatet utifrån den teoretiska referensramen. 
Avsnitt 5 behandlar en avslutande diskussion kring studiens resultat och dess kunskapsbidrag 



4 
 

till ämnesområdet ”Beteendemässig finansteori”. Därefter diskuteras förslag till framtida 
forskning 
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2 Teoretisk referensram 
 

2.1 Klassisk finansteori 
Enligt Fama (1970) förväntas investerare inom den klassisk finansteori fatta rationella beslut. 
Investerare antas därför basera sina förvärv och avyttringar av finansiella tillgångar på 
gedigna fundamentala analyser. Kapitalmarknadsteorin och trefaktorsmodellen är två exempel 
på klassisk finansteori som baserats på antagandet att individer är rationella, det vill säga att 
modellerna inte tar i beaktande investerares ”kognitiva tankefel”. 

2.1.1 Kapitalmarknadsteorin  

Sharpe (1964) menar att det centrala vid en bedömning av risk är investeringens systematiska 
risk, och i utbyte för exponeringen av systematisk risk vill investeraren ha högre avkastning. 
Sharpe hävdar att det genom kapitalmarknadsteorin går att få fram ett korrekt avkastningskrav 
på en aktie, sett till dess risk i form av beta och priset på marknadsrisken (marknadens 
riskpremie). Aktiens beta anger hur mycket en akties pris historiskt sett har svängt upp och 
ner i förhållande till ett jämförelseindex vilket till exempel kan vara den börs som aktien 
tillhör. Marknadens riskpremie reflekterar den risktolerans investerare generellt sett har på 
marknaden. Den avgör marknadens pris på risk, det vill säga hur mycket avkastning 
investeraren vill ha för att exponeras mot systematisk risk. Sharpe använder därför aktiens 
betavärde som sin förklaringsvariabel för estimering av framtida aktieavkastning, och det 
fundamentala antagandet i teorin är att investerare är rationella.  

2.1.2 Trefaktorsmodellen  

Fama och French (1995) hävdar att det finns en del brister i kapitalmarknadsteorin. Deras 
kritik är främst riktad mot det faktum att kapitalmarknadsteorin endast använder sig av en 
förklarande variabel för framtida avkastning. De hävdar att beta inte är tillräckligt för att ge 
ett precist estimat av framtida avkastning. De menar att fler variabler har ett prediktivt värde i 
estimeringen av framtida avkastning. För att öka förklaringsvärdet i aktiens avkastning 
innehåller deras modell två nya variabler utöver betavärdet: HML (High minus Low) och 
SMB (Small minus Big). HML är företagets book-to-market värde i relation till 
marknadsvärdet. Bolag med högre book-to-market värden visar en lägre avkastning på eget 
kapital, vilket betyder att aktier med lägre book-to-market genererar en större lönsamhet än 
aktier med högre book-to-market värden. Den andra variabeln SMB är storleken på ett bolag. 
Fama och French hävdar att mindre bolag tenderar att generera en högre avkastning än 
genomsnittet på marknaden, följaktligen justerar variabeln för bolagets storlek. Fama och 
French trefaktorsmodell antar likt kapitalmarknadsteorin att investerare är rationella, och att 
”behavioural bias” inte existerar på finansiella marknader.  

2.1 Miller: Divergens i opinion & aktieavkastning  
Miller (1977) hävdar att en av de klassiska finansteorins och kapitalmarknadsteorins 
grundläggande antagande, ”homothetic expectation”, inte överensstämmer med hur 
marknader egentligen faktiskt fungerar. Det vill säga att antagandet att alla investerare har 
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identiska estimat kring tillgångars förväntade avkastning inte stämmer, i själva verket hävdar 
Miller att dessa estimat skiljer sig stort mellan investerare. Och att detta i förlängningen har 
en påverkan på tillgångars pris. Han förklarar detta med hjälp av ett exempel:  

 
Figur 1 (Miller, 1977) 

På en förenklad finansmarknad finns det endast ettåriga riskfria statsobligationer, utöver detta 
har du också ett börsnoterat företag som efter årets slut kommer att likvideras och tillgångarna 
kommer fördelas ut på investerarna. Miller hävdar att de som bestämmer priset på aktien är 
följande: Alla investerare som deltar på en marknad försöker maximera nuvärdet av sin 
investering och genomför därmed utifrån deras bästa förmåga ett estimat av nuvärdet av 
aktien. Och ifall nuvärdet av aktien överstiger nuvärdet av statsobligationen kommer 
investeraren köpa aktier istället för statsobligationen och vice versa. Givet marknadens osäkra 
natur kommer investerare komma fram till olika estimat av aktien avkastning och därmed 
dess nuvärde, detta illustreras i figur 1 ovan. Kurvan ABC i figur 1 kan tolkas som antalet 
investerare som har ett estimat av den förväntade avkastningen ovanför ett visst värde. Med 
utgångspunkt i antagandet att varje investerare endast kan köpa en aktie och att det finns N 
aktier tillgängligt, leder detta till att N aktier kommer förvärvas av N investerare med högst 
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estimat av dess avkastning. Miller (1977) hävdar att anledningen till detta ligger i att ABC 
kurvan visar på att det finns N investerare som estimerar att den förväntade avkastningen 
kommer vara R eller högre. Det betyder att försäljningspriset på aktien kommer vara R. Ifall 
priset för aktien var lägre än R hade det funnits mer än N investerare som kan tänka sig att 
förvärva aktien till de priset, och därmed skjutit upp priset till R. Ifall priset var högre än R 
hade en del av investerarna ansett att priset enligt deras estimering var för högt och därför sålt 
aktien. Detta leder till att priset faller tillbaka till R. Kurva ABC är därmed en efterfrågekurva 
för aktien, och utbudskurvan av aktien är den vertikala linjen vid N. Priset bestäms där 
efterfråga och utbudskurvan skär. Miller hävdar således att så länge antalet aktier tillgängliga 
(utbudskurvan) kan förvärvas av en minoritet av potentiella köpare (efterfrågekurvan) 
kommer priset reflektera ett estimat av avkastning som är högre än den genomsnittliga 
avkastningen som estimerats av alla potentiella köpare.  
 
Miller (1977) menar vidare att så länge antalet aktier tillgängliga (utbudskurvan) kan 
förvärvas av en minoritet av potentiella köpare (efterfrågekurvan), leder detta till att en 
ökning i differens av estimat av avkastning (divergens of opinion) skapar ett högre pris på 
aktien. Detta visar han i kurva FBJ där priset ökar från R (ABC kurvan) till Q. Under samma 
förhållande råder också det motsatta. Det vill säga ifall en sänkning av differens av estimerad 
avkastning mellan investerare sker, kommer också priset sjunka, detta illustreras i DBE 
kurvan där priset sjunker till M. Ifall de inte råder några skillnader i estimat av avkastning 
mellan investerare kommer priset falla till G, det är också den ända gången priset reflekterar 
det genomsnittliga estimatet av avkastning på aktien. Miller slutsats är därför att ifall 
investerare hade genomfört estimat som inte påverkades av ”kognitiva tankefel” och 
marknadsfriktion hade det inte existerat några skillnader i estimat av avkastning och därmed 
hade priset reflekterat det genomsnittliga estimatet av avkastning på aktien. På grund av att 
detta inte är fallet övervärderas aktier i takt med att divergensen av opinion ökar i 
estimeringen av dess avkastning. Detta resulterar i att aktier med hög divergens i opinion 
kommer ha lägre avkastning. För att summera, så står denna Miller slutsats kring divergens i 
opinion och avkastning i motsats till vad den klassiska finansteorin hävdar. 
 
 

2.2 Beteendemässig finansteori och överkonfidens 
Shiller (2003) menar att “Beteendemässig finansteori” analyserar hur individers ”kognitiva 
tankefel” och känslor påverkar beslutsfattande och prestationer. Shiller (2003) förklara att 
”Beteendemässig finansteori” använder sig av upptäckter inom en rad andra 
vetenskapsområden, som till exempel psykologi och sociologi. ”Beteendemässig finansteori” 
använder sig därför av tidigare upptäcker för att analyser hur de påverkar investeringsbeslut. 
Shiller hävdar att de har visats sig att investerare systematiskt gör misstag på den finansiella 
marknaden. En hel del studier har bedrivits inom detta området och Shiller hävdar att de med 
stor tillförlitlighet går att konstatera att investerare inte är lika rationella som den klassiska 
finansteorin (kapitalmarknadsteorin, trefaktorsmodellen) föreslår. Med andra ord så 
konstaterar Shiller att klassiska finansteoretiska modeller inte beaktar en rad anomalier som 
faktiskt existerar på marknaden. 
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2.2.1 Överkonfidens 

 
Daniel et al. (1998) hävdar att hur investerare värderar information är ett område där de agerar 
irrationellt med ”kognitiva tankefel” som den klassiska finansteorin inte tar hänsyn till. Han 
menar att flera empiriska studier visar på att investerare tenderar att besitta en övertro i 
precisionen av deras egna information, information som också tenderar att komma från källor 
som är mindre pålitliga. I ett längre led resulterar detta i att investerare placerar för lite vikt i 
informationskällor som är mer abstrakta som till exempel statistisk. Skälet till detta ligger i 
flera olika faktorer. En av dessa är att människor tenderar att se sig själva som ”bättre” än 
genomsnittet, samt att de ofta tenderar att se sig själva betydligt bättre än vad andra ser dem. 
Mer specifikt anser de flesta individer att deras egenskaper och förmågor är bättre än andras. 
Denna övertro i ens egna förmåga leder till vad Daniel et al. kallar för ”överkonfidens”. 
 
2.2.1.1 Informationskällor 
Daniel et al. (1998) definierar ”överkonfidens” som en investerares övertro i precisionen av 
sin egna information. Detta leder till andelen vikt som placeras på olika typer av information 
påverkas av dels ”överkonfidens”. En av dessa typer av information som investerare tenderar 
att placera för mycket vikt i är det Daniel et al. benämner ”salient” information. Det vill säga 
information som är framträdande och fångar individens uppmärksamhet (Kahneman & 
Tversky, 1973). Vidare placerar investerare för mycket vikt i hur extrem information är 
snarare än dess validitet (Griffin & Tversky, 1992). Med andra ord tenderar investerare att 
förlita sig på information oavsett källa och utifrån det göra självsäkra slutledningar oavsett 
informationens prediktiva värde. Informationens träffsäkerhet, relevans i tid och ifall den är 
baserad på hörsägen tenderar att inte vara särskilt viktiga faktorer för investerare. Daniel et al. 
hävdar därför att investerare generellt överreagerar på information som kan karaktäriseras 
som ”salient”, till exempel en extrem händelse eller en nyhet inom ett område med starkt 
intresse. Vidare går det generellt att förvänta sig att investerare underskattar information som 
är mer abstrakt, i synnerlighet statistiska mått som sammanfattar en stor samling data, till 
exempel ett företags omsättning eller rörelsemarginal. 
 
2.2.1.2 Värdering av informationskällor 
Daniel et al. (1988) hävdar att investerare värderar tillgångar genom att ta hänsyn till tre olika 
informationstyper: Privata signaler, publika signaler (till exempel marknadspriset) och 
tidigare allmänna åsikter. Daniel et al. menar på att det kognitiva tankefelet ”överkonfidens” 
kan delas upp i två delar: (1) investeraren övertro på estimatets precision, och att (2) 
investeraren placerar för mycket vikt på ens egna information relativt andra källor av 
information. Båda delarna av tankefelet tenderar att ske när en investerare övervärderar sina 
egna privata signaler, och förstärks när en investerare undervärderar publika och allmänna 
signaler. Tidigare allmänna åsikter innefattas av tillgångens tidigare avkastning, vilket är ett 
statistiskt mått som tenderar att undervärderas. Publika signaler är ofta abstrakta mått som 
sammanfattar en stor samling data (till exempel aktiepriset), dessa typer av informationskällor 
tenderar att undervärderas vid estimering av en tillgång.  
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2.3 Värderings osäkerhet & överkonfidens  

Hirshleifer (2001) menar att investerare är mer benägna till ”kognitiva tankefel” vid 
bedömning av aktier där det finns bristande med information: ” This suggests that 
misperceptions are strongest in the dusty, idiosyncratic corners of the market place”. Zhang 
(2006) och Jiang et al. (2005) tar avstamp i Hirshleifer, Daniel et al. (1988) och Millers 
(1977) slutsats och menar på att ”överkonfidens” förstärks i aktier som är svårvärderade, och 
att det i ett längre led påverkar avkastning. De menar att ju mer komplex en aktie är att 
värdera desto högre ”överkonfidens” har investerare och därav har aktien lägre avkastning.  
 
Jiang et al. (2005) hävdar att i tillgångar med högre värderingsosäkerhet bör det rimligen vara 
en större differens mellan den subjektiva och objektiva fördelningen av företags 
värderingsestimat. Figur 1 nedan visar detta. Fördelningskurva (a) visar på ett företags 
värderingsestimat där värderingsosäkerheten är låg. På grund av den låga 
värderingsosäkerheten i fördelningskurva (a) är också ”överkonfidens” lägre i denna kurva, 
detta illustreras genom att skillnaden mellan subjektiva och objektiva fördelningen är mindre 
än i fördelningskurva (b). Summerat konstaterar alltså Jiang et al. att desto mer komplex ett 
företags är att värdera desto större kommer investerares ”överkonfidens” vara. Likt Miller 
(1977) hävdar Jiang et al. att en större differens mellan den subjektiva och objektiva 
fördelningen av företags värderingsestimat kommer generera en större divergens i opinion av 
företagets värde. Den högre divergensen i opinion menar både Jiang et al. och Miller 
intensifierar ”överkonfidens” vilket påverkar aktieavkastningen negativt. 

 
Figur 2 (Jiang et al., 2005) 
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Jiang et al. (2005) hävdar vidare att investerares privata signaler är betydligt mer komplexa att 
analysera i svårvärderade aktier, samt att privata signaler i svårvärderade aktier är svåra att 
utvärdera. Detta gör att erfarenhet i svårvärderade aktier är svårt att ta till sig. Detta leder 
också till högre ”överkonfidens” i aktien. Jiang et al. (2005) hävdar slutligen att aktier som 
karaktäriseras av hög värderingsosäkerhet tenderar att ha stora meningsskiljaktigheter i dess 
publika signaler, det vill säga att de inte råder någon större konsensus i de publika signalerna. 
Detta gör att de privata signalerna betraktas som mer resonabla än de publika signalerna, för 
den individuelle investeraren leder detta till att de privata signalerna ses som mer precisa än 
vad de egentligen är och för lite vikt läggs på de publika och allmänna signalerna. Vilket i sin 
tur också intensifierar ”överkonfidens”.  

 
Jiang et al. (2005) antagande är därmed en förlängning av Daniel et al. (1998) och Millers 
(1977) argument: investerare i tillgångar som karaktäriseras av hög värderingsosäkerhet 
kommer placera för mycket vikt i sina egna (salient) privata signaler och för lite vikt i (mer 
abstrakta och statistiska) publika signaler. Det vill säga att ”överkonfidens” ökar i aktier som 
är svårare att värdera. Detta leder i sin tur till att avkastningen i dessa aktier är lägre. 
 

2.4 Hypotesutveckling 
Jiang et al. (2005) och Zhang (2006) hävdar att svårvärderade aktier på grund av dess relativt 
stora mängd ”överkonfidens” kommer ha lägre avkastning. De baserar detta antagande på 
Daniel et al (1988) och Miller (1977) tidigare nedslag. Daniel et al. konstaterar att investerare 
uppvisar ett ”kognitivt tankefel” i form av ”överkonfidens” vid handel av aktier. Miller 
hävdar ytterligare att just denna ”överkonfidens” har en stor påverkan på aktiepriser. Miller 
baserar detta antagande på att utbudet av aktier är betydligt lägre än potentiella efterfrågan 
från investerare, samt att investerare sällan har samma estimat av aktiens värde. Detta leder 
till att priset på aktien kommer reflektera de investerarna med högst estimat och högst 
”överkonfidens”. ”Överkonfidens” och de höga estimaten intensifieras i aktier med hög 
värderingsosäkerhet, detta leder till att aktier med högst värderingsosäkerhet på grund av dess 
höga divergens i opinion kommer ha ännu högre värderingsestimat och ”överkonfidens”. 
Jiang et al. hävdar därför att aktier med högst värderingsosäkerhet kommer vara 
övervärderade och ha lägre avkastning än det aktier med lägst värderingsosäkerhet. Jiang et 
al. antagande baseras på deras beaktande av ”kognitiva tankefel” påverkan på 
aktieavkastning. Klassisk finansteori däremot antar att dessa snedrivningar inte existerar på 
finansiella marknader, det vill säga att värderingsosäkerheten inte bör påverka 
aktieavkastningen. Det råder med andra ord en motsättning mellan klassisk finansteori och 
”Beteendemässig finansteori”. Vi kommer därför testa ifall Jiang et al. antagande att 
avkastningen är lägre i aktier som är svår värderade (hög värderingsosäkerhet):  
 

• Hypotes 1 (H1): Avkastningen i large och mid-cap aktierna på OMX Stockholm med 
hög värderingsosäkerhet har en lägre avkastning än de aktier med låg värderingsosäkerhet.  

  
I vår studie kommer vi använda tre av Jiang et al. (2005) och Zhangs (2006) variabler för 
värderingsosäkerhet:  
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i. Marknadsvärde 
ii. Volatilitet 

iii. Handelsvolym 
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3 Data och Metod 
 

3.1 Metodval 
Genom att undersöka flera tidigare studier inom ämnet, främst Jiang et al. (2005) och Zhang 
(2006), har vi valt att utföra vår studie genom ett liknande tillvägagångsätt. Vi har utifrån den 
teoretiska referensramen formulerat en hypotes. Denna hypotes undersöks sedermera genom 
en kvantitativ analys av sekundärdata. Data hämtar vi från den högst legitima källan Thomson 
Reuters. Där hämtas all data för att beräkna portföljers genomsnittliga aktieavkastning för 
holding perioder på 6 och 12 månader, samt bolagets storlek, aktiens volatilitet och 
handelsvolym. Den sekundärdata vi samlar in och sedan gör en kvantitativ analys på är så 
kallad rådata, data som inte analyserats sedan tidigare. Den kvantitativa analysen är bestående 
av en univariat analys av respektive variabel, det vill säga att vi analyserar skillnaderna i 
avkastning i portföljerna och dess statistiska signifikans, dessa portföljer är baserade på 
respektive variabel.  

3.2 Urval 
Studien inkluderar bolag som har varit noterade på Stockholmsbörsen från och med 1 januari 
2016 till 31 december 2018. Av alla dessa bolag har vi valt att avgränsa oss till bolag som 
ingår i Stockholmsbörsens large och mid-cap lista, vilket innebär att small cap och resterande 
börser i Sverige inte inkluderas i denna studie. Tidigare studier har på grund av deras 
variabler varit begränsade i deras urval av bolag. Exempel på detta är Zhangs (2005) studie 
som använder sig av riktprisets standardavvikelse som variabel, vilket limiterar urvalet till 
bolag med minst två eller fler analytiker som följer aktien. Vi har istället likt Jiang et al. 
(2006) valt att inte använda riktprisets standardavvikelse som variabelför att möjliggöra ett 
urval där vi inkluderar både large och mid-cap bolag. Det slutliga urvalet kommer att bestå av 
ett antal på 214 bolag från Stockholmsbörsen under åren 2016, 2017 och 2018. Det slutgiltiga 
resultatet kommer därav kunna ses som generaliserbart för hela populationen (large-cap och 
mid-cap), i och med att vårt sample är bestående av hela populationen. Inga slutsatser 
kommer därför kunna dras för de minsta bolagen (small-cap) på börsen eller bolag noterade 
på andra börser. 
 
Vi har i vår studie också stött på en del urvalsbortfall, detta på grund av att de antingen inte 
varit börsnoterade på large och mid-cap listorna under hela vår urvalsperiod 2016–2018 eller 
att de saknar en eller flera typer av nödvändig rådata för denna studie. Exempel på bolag som 
ingår i kategorin urvalsbortfall är Acedemia AB, Addlife B AB, Bygghemma AB och 
Handicare AB. 
 

3.3 Data  
För genomförandet av denna studien har vi valt att använda samma datatyper som Jiang et al. 
(2005) och Zhang (2006). För att mäta värderingsosäkerheten i aktien har vi valt att använda 
tre variabler: (i) marknadsvärdet, (ii) volatilitet och (iii) handelsvolym. Data vi har använder 
för att beräkna aktiens avkastning är aktiens dagliga stängningspris. För att beräkna bolagets 
marknadsvärde används bolagets dagliga marknadsvärde. Det som krävdes för att beräkna 
aktiens volatilitet var aktiens dagliga stängningspriser och för att beräkna aktiens 
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handelsvolym användes bolagets dagliga antal utstående aktier samt antal sålda aktier för 
varje handelsdag. All denna information hämtas från Thomson Reuters Datastream. Data 
kring aktiens handelsvolym, det vill säga det dagliga antalet utestående aktier samt det dagliga 
antalet omsatta aktier hämtas från Thomson Reuters. Data kring aktiens volatilitet, det vill 
säga det dagliga stängningspriset hämtas också från Thomson Reuters. Det dagliga 
marknadsvärdet hämtas slutligen också från Thomson Reuters, vilket används för att beräkna 
marknadsvärdet. 
 
 

3.3.1 Deskriptiv statistik för de svenska large och mid-cap bolagen 
 
Tabell 1: Deskriptiv statistik för svenska large och mid-cap bolagen & parvisa korrelationer 
mellan värderingsosäkerhetsvariabler 

Panel A visar 25:e, 50:e percentil (median) och 75:e percentilen, medelvärdet och standardavvikelsen för price to 
book talet (P/B), return on assets talet (ROA), genomsnittliga månadsavkastningen, marknadsvärdet, 
handelsvolymen och volatilitet av OMX Stockholms large och mid-cap bolag under tidsperioden 2016-2018. I 
tabell 1 panel B illustreras resultaten av de parvisa korrelationerna mellan de tre värderingsosäkerhetsvariabler. 
 

 
Panel A: Deskriptiv statistik för de svenska large-

cap och mid-cap bolagen 
  

Variabler 
 

Medelvärde 
  

Standardavvikelse 25:e percentil 50:e percentil 75:e percentil 

P/B Talet 2,89 
  

3,94 
 

1,31 2,28 3,83 

ROA Talet 6,33 
  

23,64 
 

3,86 6,99 11,18 

Genomsnittlig 
månadsavkastning 0,05% 

 
2,25% -0,91% 0,00% 0,94% 

Marknadsvärde 3,94 
  

0,66 
 

3,46 3,83 4,35 

Handelsvolym 4,03% 
  

6,11% 
 

0,92% 2,72% 
 

5,08% 

Volatilitet 1,88% 
  

1,27% 
 

1,19% 
 

1,62% 2,21% 
 

Panel C: Parvisa korrelationer mellan 
värderingsosäkerhetsvariabler   

 Handelsomsättning Volatilitet 

Volatilitet -0,266 - 

Marknadsvärde -0,144 -0,147 
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3.4 Tillvägagångsätt 

Vi undersöker samtliga bolag noterade på Stockholmsbörsens large och mid cap lista mellan 
åren 2016 till 2018. Utifrån dessa bolag undersöka vi sambandet mellan aktiens avkastning 
och dess värderingsosäkerhet, genom tre variabler: (i) marknadsvärde, (ii) volatilitet och (iii) 
handelsvolym. 
 
Vid varje månads början beräknar vi de tre värderingsosäkerhetshetsvariabler för varje aktie 
på följande sätt. Volatiliteten definieras som standardavvikelsen i de dagliga avkastningarna 
de senaste 25 handelsdagarna. Handelsvolymen beräknas genom att summera antalet aktier 
som såldes under den föregående månaden och dividera detta med det genomsnittliga antalet 
utestående aktier bolaget hade under föregående månad. Marknadsvärdet definierar vi som 
marknadsvärdet under de 25 senaste handelsdagarna föregående månad delat med 25. För 
respektive variabel delar vid varje månads början in samtliga bolag i tio deciler, och formar 
utifrån dessa tio deciler tio olika portföljer. Det vill säga vid varje månads start beräknar vi 
volatiliteten för de 25 senaste handelsdagarna för varje bolag. Baserat på volatiliteten för varje 
bolag delar vi in samtliga bolag i tio deciler och tio portföljer med 21-22 bolag vardera. Där 
den första decilen (V1) därmed är den portfölj som har de 21-22 aktierna med lägst volatilitet 
och den tionde decilen således är den sista portföljen (V10) som har de 21-22 aktierna med 
högst volatilitet. Detta görs varje månad, för varje bolag och för varje portfölj. Portföljerna 
månadsavkastning för en k-månads holding period beräknas på följande sätt: En portföljs 
genomsnittliga månadsavkastning för en 3-månaders holding period är baserat på en 
likaviktad portföljs genomsnittliga avkastning från denna månads implementerade strategi, 
förra månadens implementerade strategi och strategin från två månader sedan. Varje enskild 
aktie i den likaviktade portföljens avkastning för respektive månad baseras på priset vid slutet 
av månaden dividerat med priset i början av månaden subtraherat med 1. Varje månads 
strategi baseras på att dela in samtliga bolag från högst till lägst i tio olika portföljer baserat 
på antingen volatilitet, handelsvolym eller marknadsvärde. Slutligen kommer detta resultera i 
att vi för varje portfölj (V1-V10) har ett resultat av den genomsnittliga månadsavkastningen 
för en 6 och 12 månaders holding period. Med andra ord har vi till exempel för portfölj (V1) 
de 21-22 aktierna som varje månad haft lägst volatilitet genomsnittliga månads avkastning för 
en holding period på 6 månader och 12 månader. 
 
Slutligen undersöker vi ifall det finns någon skillnad i genomsnittlig månadsavkastning 
mellan de olika extremportföljerna (V1 och V10) baserat på varje variabel, och detta testar vi 
genom ett two sample t-test.  
 

3.4.1 Variabel 1: Marknadsvärde 
En variabel som i tidigare studier har använts för att definiera värderingsosäkerhet är 
marknadsvärde, vilket vi definierar som bolagets genomsnittliga marknadsvärde under de 
sista 25 handelsdagarna föregående månaden (Zhang, 2005). Enligt Zhang är det sannolikt att 
små bolag är mindre diversifierade och har en mindre mängd tillgänglig information jämfört 
med stora bolag. Små bolag tenderar även att ha färre kunder, leverantörer och aktieägare, 
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samt att de offentliggör samtliga kostnader i en mindre grad. Dessutom kan vissa investerare 
ha en fast kostnad för förvärv av information, vilket gör små bolag mindre attraktiva.  
 

3.4.2 Beräkning av marknadsvärde 
Bolagets marknadsvärde beräknas genom att ta det genomsnittliga marknadsvärdet för aktie A 
under de 25 sista handelsdagarna föregående månad. Detta görs genom att addera samtliga 
marknadsvärden under samtliga 25 handelsdagar och sedan dividera summan med 25. 
 
𝑀𝑎𝑟𝑘𝑛𝑎𝑑𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒+ =

-.//01	03	-0/45670	/08910:-3ä8:;1	.1:;8	:;	-;10-4;		<=	>01:;5-:070810?
<=

									(1)       
                                
 

3.4.3 Variabel 2: Volatilitet 
Vi använder i denna studie av volatilitet som en värderingsosäkerhetsvariabel. Tidigare 
studier har påvisat att bolag med högre volatilitet genererar en lägre avkastning, vilket kan 
förklaras genom att hög volatilitet ökar värderingsosäkerheten i aktien. Detta resulterar i en 
ökning av ”överkonfidens” som leder till lägre avkastning. 
 

3.4.4 Beräkning av volatilitet 
För att beräkna volatiliteten för aktie A beräknas de dagliga avkastningar baserat på dagens 
stängningspris i aktie A dividerat med föregående dagens stängningspris subtraherat med 1. 
För att räkna ut volatiliteten för respektive månad tas kvadraten ur variansen för de 
föregående 25 dagarnas avkastning för aktie A, detta för att få fram standardavvikelsen i den 
dagliga avkastningen.  
 
Dagliga	avkastningarna+ =

N07;1-	-4ä71617-O86-?
Pö8;7å;1:;	:07;1-	-4ä71617-O86-?

− 1																																										(2)  

 
𝑉𝑜𝑙𝑎𝑡𝑖𝑙𝑖𝑡𝑒𝑡+ = Z𝑣𝑎𝑟(𝑑𝑎𝑔𝑙𝑖𝑔𝑎	𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟𝑛𝑎+)																																																															(3)	      
           
 

3.4.5 Variabel 3: Handelsvolym 
Jiang et al. (2005) hävdar att en ökad handelsvolym i ett bolags aktier leder till en ökad 
värderingsosäkerhet i bolaget. Aktiens handelsvolym är enligt Jiang et al. en lämplig variabel 
för mätning av värderingsosäkerheten i ett bolags aktier. Vi antar, liksom tidigare studier att 
högre handelsvolym innebär en högre värderingsosäkerhet för bolaget, vilket medför en lägre 
genomsnittlig månadsavkastning. 
 

3.4.6 Beräkning av handelsvolym 
Likt Kumar (2009) och Jiang et al. (2005) kommer vi beräkna handelsvolym för aktie A på 
följande sätt: 
 

𝐻𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙𝑠𝑣𝑜𝑙𝑦𝑚+ = 	
𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡	𝑜𝑚𝑠𝑎𝑡𝑡𝑎	𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒𝑟	𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟	𝑑𝑎𝑔𝑒𝑛+

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡	𝑢𝑡𝑒𝑠𝑡å𝑒𝑛𝑑𝑒	𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒𝑟	𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟	𝑠𝑙𝑢𝑡𝑒𝑡	𝑎𝑣	𝑑𝑎𝑔𝑒𝑛+
		(4)		 
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Handelsvolym i aktie A definieras som den procentuella dagliga handelsomsättningen under 
månaden i genomsnitt, där den dagliga omsättningen beräknas genom att dividera antalet 
utestående aktier under slutet av dagen med antalet omsatta aktier under dagen. 
 
 

3.4.7 Indelning av portföljer 
I enlighet med Jegadeesh and Titman (1993) och Jiang et al (2006) delar vi in portföljerna på 
följande sätt: Varje månads strategi baseras på att dela in samtliga 214 aktier från högst till 
lägst i tio olika portföljer (V1-V10) baserat på antingen volatilitet, handelsvolym eller 
marknadsvärde. Dessa tio likaviktade portföljer kommer bestå av 21-22 olika aktier. Med 
andra ord har vi till exempel för portfölj (V1) de 21-22 aktierna med lägst volatilitet och för 
portfölj (V10) de 21-22 aktierna med högst volatilitet. För portföljerna baserat på 
handelsvolym och marknadsvärde gäller detsamma, där portföljen (V1) är den med minst 
handelsvolym och marknadsvärde och (V10) är den portfölj med högst handelsvolym och 
marknadsvärde. Under respektive månad beräknas portföljernas genomsnittliga avkastning för 
holding perioderna K6 och K12 baserat på den indelning av portföljerna som har genomförts 
för just den månaden. Vid varje ny månad implementeras strategin på nytt. Med andra ord så 
behöver inte den portföljen med minst volatilitet (V1) för februari inneha samma företag som 
portföljen med minst volatilitet (V1) för mars.  
 

3.4.8 Beräkning av den genomsnittliga avkastningen för en portfölj 
Vi beräknar den genomsnittliga avkastningen för en portfölj likt Jegadeesh and Titmans 
(1993) och Jiang et al. (2006) modell: Portföljs Vn genomsnittliga månadsavkastning för en K 
månaders holding period är baserat på den likaviktad portföljen Vn månads avkastning under 
K månader framöver från denna månads implementerade strategi, samt månads avkastningen 
under K månader från förra månadens implementerade strategi och strategin från två månader 
sedan och så vidare för hela vår tidsperiod (samtliga månader mellan 2016 och 2018).  
 
𝐴𝑘𝑡𝑖𝑒+	𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔	𝑓ö𝑟	𝑚å𝑛𝑎𝑑	𝑛 =

𝑃𝑟𝑖𝑠𝑒𝑡	𝑝å	𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒+	𝑣𝑖𝑑	𝑚å𝑛𝑎𝑑	𝑛	𝑠𝑖𝑠𝑡𝑎	ℎ𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙𝑠𝑑𝑎𝑔	
𝑃𝑟𝑖𝑠𝑒𝑡	𝑝å	𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒+	𝑣𝑖𝑑	𝑚å𝑛𝑎𝑑	𝑛	𝑓ö𝑟𝑠𝑡𝑎	ℎ𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙𝑠𝑑𝑎𝑔

− 1																																																																		(5) 

 

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑒+	𝑔𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑙𝑖𝑔𝑎	𝑚å𝑛𝑎𝑑𝑠	𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔	𝑓ö𝑟	𝐾𝑛 =
𝑠𝑢𝑚𝑚𝑒𝑟𝑎	𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒+	𝑛	𝑚å𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟	𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔

𝑛
																																																					(6) 

 

𝑃𝑜𝑟𝑡𝑓ö𝑙𝑗	𝑉𝑛	𝑚å𝑛𝑎𝑑𝑠	𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔	𝑓ö𝑟	𝐾𝑛 =
𝑆𝑢𝑚𝑚𝑎𝑛	𝑎𝑣	𝑠𝑎𝑚𝑡𝑙𝑖𝑔𝑎	𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒𝑟𝑠lm	𝑔𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑙𝑖𝑔𝑎	𝑚å𝑛𝑎𝑑𝑠	𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔	𝑓ö𝑟	𝐾𝑛

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙	𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒𝑟	𝑖	𝑝𝑜𝑟𝑡𝑓ö𝑙𝑗	𝑉𝑛
		(7)	 

 

𝑃𝑜𝑟𝑡𝑓ö𝑙𝑗	𝑉𝑛	𝑔𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑙𝑖𝑔𝑎	𝑚å𝑛𝑎𝑑𝑠𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔	𝑓ö𝑟	𝐾𝑛		 =
𝐴𝑑𝑑𝑒𝑟𝑎	𝑠𝑎𝑚𝑡𝑙𝑖𝑔𝑎	𝑝𝑜𝑟𝑡𝑓ö𝑙𝑗𝑒𝑟𝑠	𝑉𝑛	𝑚å𝑛𝑎𝑑𝑠	𝐾𝑛	𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔	

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡	𝑝𝑜𝑟𝑡𝑓ö𝑙𝑗𝑒𝑟	
							(8)	 

 
Varje enskild aktie i den likaviktade portföljens avkastning för respektive månad baseras på 
priset vid slutet av månaden dividerat med priset i början av månaden subtraherat med 1 
(formel 5). 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑒+ genomsnittliga månadsavkastning för en holding period på n månader (Kn) 
beräknas genom att addera samtliga 6 månaders avkastning och dela den summan på 6 
(formel 6). En portföljs avkastning för respektive månad beräknas enligt formel 7. Det vill 
säga summan av samtliga 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒𝑟l1 (samtliga aktier i portfölj Vn) genomsnittliga avkastning 
för en holding period på n månader (Kn) dividerat på antalet aktier i portfölj Vn. Slutligen 
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beräknas portfölj Vn genomsnittliga månadsavkastning för en holding period på K månader 
(Kn) beräknas enligt formel 8. Till exempel, summan av samtliga V1 portföljernas 
månadsavkastning för en holding period på 12 månader (K12) dividerat med antalet portföljer 
är lika med portfölj V1 genomsnittliga månadsavkastning för holding period på 12 månader 
(K12).  
 
Summerat används denna metod för att ta fram en portföljs genomsnittliga avkastning under 
en holding period, och ta i beaktande att portföljen vid varje ny månad implementerar 
strategin på nytt. Det som testas är således till exempel den genomsnittliga avkastningen för 
en portfölj med en holding period på 6 månader där den implementerade strategin är att varje 
månad köpa de 21 aktier med minst volatilitet. Då tar vi hänsyn till varje enskild akties 
genomsnittliga avkastning under 6 månader, summerar alla de 21 av dessa aktiers 
genomsnittliga avkastning och dividerar detta med 21. Då har vi fått fram den portföljen med 
minst volatilitet under t.ex. januari 2016 och dess avkastning för en holding period på 6 
månader. I och med att vi varje månad byter strategi så genomförs ovanstående metod för 
respektive månad. Slutligen summeras samtliga portföljers månads avkastning för en holding 
period på 6 månader och divideras med antalet portföljer, då får vi fram den portföljen med 
minst volatilitet genomsnittliga månadsavkastning för en holding period på 6 månader.  
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4 Resultat och analys 
 

4.1 Statistisk analys av data 
 

4.1.1 Avkastning baserat på aktiers värderingsosäkerhet 
Tabell 2 visar den genomsnittliga månadsavkastningen för en portfölj baserat på varje 
värderingsosäkerhetsvariabel. Tabellen är konstruerad på sådant sätt att för varje portfölj 
redovisas den genomsnittliga avkastningen för respektive holding period (K6 och K12), detta 
görs för varje variabel. I panel A har portföljerna baserats på marknadsvärde, i panel B har 
portföljerna baserats på volatilitet och i panel C har portföljerna baserats på handelsvolym. 
För samtliga paneler gäller att V1 är den portfölj med lägst variabelvärde och V10 är den 
portfölj med högst variabelvärde. Det vill säga att för panel A är V1 den portfölj med minst 
bolag och därmed högst värderingsosäkerhet och V10 är den portfölj med störst bolag och 
därmed minst värderingsosäkerhet. För panel B gäller det motsatta där V1 är den portfölj med 
lägst volatilitet och därmed lägst värderingsosäkerhet, och V10 är den portfölj med störst 
volatilitet och därmed högst värderingsosäkerhet. För panel C är V1 den portfölj med minst 
handelsomsättning den portfölj med minst värderingsosäkerhet och V10 är den portfölj med 
högst handelsomsättning och därmed högst värderingsosäkerhet. 
 
Tabell 2: Avkastning baserat på aktiers värderingsosäkerhet 

Denna tabell presenterar genomsnittliga månadsavkastning för portföljer baserade på tre variabler för 
värderingsosäkerhet. För varje månad från och med januari 2016, sorteras alla aktier för varje variabel i 10 
likaviktade portföljer (V1 till V10), och visar respektive portföljs genomsnittliga månads avkastning över en 
holding period på K månader. Där K6/12  är lika med en holding period på 6 eller 12 månader.  Marknadsvärdet 
definieras som bolagets genomsnittliga marknadsvärde under de senaste 25 dagarna under föregående månaden. 
Volatilitet definieras som standardavvikelsen från den dagliga avkastningen under de senaste 25 dagarna under 
föregående månaden. Handelsvolym definieras som den dagliga handelsvolymen under föregående månad. 
Signifikansnivå för skillnaden mellan extremportföljernas avkastning redovisa med *, där *** representerar en 
signifikansnivå på 1 procent.  

Panel A: Genomsnittliga månads avkastning för portföljer baserat 
på marknadsvärde 
 

V1(lägst) V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 
(högst) V10-V1 

K=6 2,48% 
 

1,54% 
 

1,13% 
 

0,93% 
 

0,22% 
 

0,41% 
 

0,16% 
 

0,30% 
 

0,56% 
 

0,77% 
 

-1,72%*** 
 

K=12 2,12% 
 

1,15% 
 

0,89% 
 

0,65% 
 

-0,01% 
 

0,16% 
 

0,15% 
 

0,25% 
 

0,48% 
 

0,67% 
 

-1,45%*** 
 

Panel B:  Genomsnittliga månads avkastning för portföljer baserat på volatilitet 

 
V1 (lägst) V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 

(högst) V10-V1 

K=6 0,84% 0,92% 0,68% 0,76% 0,79% 1,01% 1,04% 0,67% 0,63% 1,05% +0,21% 

K=12 0,69% 0,63% 0,55% 0,66% 0,66% 0,76% 0,65% 0,52% 0,65% 0,68% -0,01% 

Panel C:  Genomsnittliga månads avkastning för portföljer baserat på 
handelsvolym 

 V1(lägst) V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 
(högst) 

V10-V1 
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I panel A har portföljerna baserats på marknadsvärde, där de minsta bolagen (V1) visar en 
genomsnittlig månadsavkastning på 2,48 procent för holding perioden K6 och 2,12 procent 
för holding perioden K12. Portföljen med de största bolagen (V10) visade en genomsnittlig 
månadsavkastning på 0,77 respektive 0,67 procent. Däremot är relationen mellan bolagets 
marknadsvärde och avkastningen inte monoton över alla 10 portföljer. Således visar vårt 
resultat på att bolag med lägst marknadsvärde (V1) tenderar att ha högre avkastning än de 
bolagen med högst marknadsvärde (V10) över båda holding perioderna K6 och K12. I panel 
B har portföljerna baserats på dess volatilitet. Panel Bs resultat visar på att den procentuella 
skillnaden i avkastning mellan extremportföljerna är på +0,21 procentenheter för holding 
period K6 och -0,01 procentenheter för holding period K12. Bolagen med lägst volatilitet en 
lägre genomsnittlig månadsavkastning än de med hög volatilitet för en holding period på 6 
månader och det motsatta förhållandet gäller för en holding period på 12 månader. I panel C 
har portföljerna baserats på dess handelsvolym. Bolagens handelsvolym från Panel C visar en 
differens mellan extremportföljerna på -0,71 procent för K6 och -0,44 procent för K12. Detta 
innebär att bolagen med högst handelsvolym visar en lägre genomsnittlig månadsavkastning 
än de med lägst handelsvolym. 
 

4.1.2 Statistiskt test av signifikansen av skillnader i genomsnittlig avkastning för 
extremportföljerna 

Tabell 3 visar resultaten av sex two sample t-test för extremportföljerna baserat på de tre 
variabler och för varje holdingperiod. Testet undersöker ifall skillnaderna i avkastning mellan 
extremportföljerna med det lägsta värdet (V1) och portföljen med det högsta värdet (V10) för 
respektive variabel och holdingperiod är av statistisk signifikans eller ifall de anses vara 
slumpmässiga.  
 
 
Tabell 3: Two sample t-test av de genomsnittliga månadsavkastningarna för de två holding 
perioderna i extremportföljerna (V1 och V10). 

Tabell 3 visar på resultatet av ett two sample t-test av de genomsnittliga månadsavkastningarna över de olika 
holding perioderna, mellan åren 2016–2018. Testet beskriver skillnader i de genomsnittliga 
månadsavkastningarna mellan de två extremportföljerna (V1 och V10) och dess statistiska 
signifikans. Uträkning av variablerna (marknadsvärde, volatilitet och handelsvolym), samt den genomsnittliga 
månadsavkastningen över holdingperioderna K6 och K12 beskrivs utförligt i tabell 2, data och metod avsnitten. 
N står för antalet observationer, M står för medelvärdesskillnad mellan portföljerna V1 och V10, och t-kritisk 
står för den kritiska t-kvoten.  
 
 
 

K=6 0,98% 1,23% 0,53% 0,92% 1,05% 1,05% 0,97% 0,77% 0,65% 0,26% -0,71% 

K=12 0,73% 0,86% 0,50% 0,68% 0,65% 0,75% 0,70% 0,79% 0,60% 0,28% -0,44% 
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               N M T-kvot T-kritisk 

Panel A: two t-test av extremportföljerna baserat på 
marknadsvärde (V1 och V10) 

K=6 48 
 

0,017 3,273 2,010 

K=12 48 
 
 

0,014 
 

4,023 
 

2,010 

Panel B: two t-test av extremportföljerna baserat på 

volatilitet (V1 och V10) 

K=6 48 
 

-0,002 0,305 2,010 

K=12 48 
 

-0,001 0,181 
 

2,010 

Panel C: twoF t-test av extremportföljerna baserat på 

handelsvolym (V1 och V10) 

K=6 48 
 
 

0,007 
 

1,743 2,010 

K=12 48 
 
 

0,004 
 

1,704 
 

2,010 

 

 
Resultatet för det första t-testet (Panel A) som utgörs av extremportföljerna baserat på 
marknadsvärde, visar på att t-kvoten för 6 månader (3,273) och 12 månader (4,023) ligger 
utanför sitt kritiska värde på ±2,010 (t-kritisk). Detta tyder på att skillnaden mellan de två 
extremportföljerna (V1 och V10) är av statistisks signifikans. Vi kan därmed med 99% 
säkerhet påstå att skillnaden i avkastning mellan extremportföljerna för bolagens 
marknadsvärde är statistisk signifikant för K6 och K12. Summerat visar resultatet av t-testet i 
panel B att skillnaderna i genomsnittlig avkastning mellan extremportföljerna baserade på 
volatilitet inte är signifikanta på fem procents nivå. Detta framgår i testets t-kvot. Detsamma 
gäller för resultatet i panel C, där visar t-testet att det inte finns någon statistisk signifikant 
skillnad mellan genomsnittlig avkastning i extremportföljerna.  
 
 
I och med resultatet från t-testet, accepterar vi H1=att det finns en skillnad i avkastning mellan 
extremportföljerna baserade på marknadsvärde. För extremportföljer baserat på volatilitet och 
handelsvolym förkastar vi H1 och accepterar H0 =att det inte finns någon skillnad i avkastning 
mellan extremportföljerna. 
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4.1.3 Samfattande analys av statistiska resultat 

Jiang et al. (2005) och Zhang (2006) antagande är att svårvärderade aktier på grund av dess 
relativt stora mängd ”överkonfidens” kommer ha lägre avkastning. Det vill säga att aktier med 
hög värderingosäkerhet kommer ha lägre avkastning än aktier med låg värderingsosäkerhet. 

I och med det empiriska resultatet, accepterar vi H1=att det finns en skillnad i avkastning 
mellan extremportföljerna, för portföljer baserat på marknadsvärde. Med andra ord är 
skillnaden i genomsnittlig avkastning mellan portföljerna V1 och V10 statistiskt signifikanta. 
För portföljer baserat på handelsvolym och volatilitet förkastar vi H1 och accepterar H0 =att 
det inte finns någon skillnad i avkastning mellan extremportföljerna. Det vill säga att 
skillnaden mellan den genomsnittliga avkastningen för portföljerna V1 och V10 baserat på 
volatilitet och handesvolym, inte är statististiskt signifikanta. Det innebär att det inte går att 
dra några slutsatser kring sambandet mellan värderingosäkerhet och den genomsnittliga 
månads avkastningen för portföljerna baserat på volatilitet och handelsvolym. För portföljer 
baserat på marknadsvärde visar resultatet att mindre bolag med högre värderingsosäkerhet har 
en högre genomsnittlig månads avkastning för både K6 och K12. Det vill säga att resultatet 
fäller vår hypotes och Jiang et al. (2005) och Zhangs (2006) antagande kring 
värderingsosäkerhet och avkastning. 
 

4.2 Prövning av hypotes 1 (H1) 
I detta avsnitt prövas vår hypotes 1 (H1): Large och mid-cap aktierna på OMX 
Stockholm med hög värderingsosäkerhet har en lägre avkastning än de aktier med en låg 
värderingsosäkerhet. Vi prövar därmed ifall avkastningen sjunker när värderingsosäkerheten 
ökar i aktier. Det vill säga avkastningen i aktier med hög handelsvolym bör vara lägre än i 
aktier med låg handelsvolym. Samt att avkastningen i aktier med hög volatilitet bör vara lägre 
än i aktier med låg volatilitet. Och slutligen att avkastningen i aktier med lågt marknadsvärde 
bör vara lägre än aktier med högt marknadsvärde.  

 
Skillnader i genomsnittlig månadsavkastning för extremportföljer baserat på volatilitet och 
handelsvolym är inte statistiskt signifikant, det vill säga att inga slutsatser kan dras kring 
skillnaderna i avkastning mellan portföljerna med hög och låg värderingsosäkerhets baserade 
på dessa variabler. Skillnader i genomsnittlig månadsavkastning för extremportföljer baserat 
på marknadsvärde är däremot statistiskt signifikant. Resultatet visar att portföljer med lågt 
marknadsvärde och därmed hög värderingsosäkerhet har högre genomsnittlig 
månadsavkastning i jämförelse med portföljerna med högt marknadsvärde och därmed låg 
värderingsosäkerhet. Summerat visar resultaten på att vår hypotes fälls. Detta tyder på att 
Jiang et al (2006) och Zhangs (2005) antagande kring sambandet mellan värderingsosäkerhet 
och avkastning är därav inte generaliserbart över de svenska large och mid-cap aktierna. 
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4.3 Analys av resultat utifrån den teoretiska referensramen 

4.3.1 Kapitalmarknadsteorin och trefaktorsmodellen  

Jiang et al. (2006) menar på att kapitalmarknadsteorin inte prissätter icke-systematisk risk, 
med andra ord bör inte olika värderingsosäkerhetsvariabler kunna förutsäga framtida 
avkastning: ” Although various explanations have been proposed for these phenomena, it is 
also true that in each instance, firms operating in higher IU environments are observed to earn 
lower future returns. These empirical results are puzzling because in standard CAPM or 
multi-factor asset pricing models, non-systematic risk is not priced, and various IU proxies 
should have no ability to predict future returns.”. Detta antagande går det inte att hitta 
empiriskt bevis för i de svenska large och mid-cap aktier i vårt resultat. Antagandet att högre 
värderingsosäkerhet leder till lägre avkastning, går inte att hitta stöd för i vårt resultat. Det vill 
säga att värderingsosäkerheten med andra ord inte kan förutsäga hur hög avkastningen 
kommer vara i large och mid-cap aktier. Detta går i linje med klassisk finansteori och 
kapitalmarknadsteorin.  

Vidare visar vårt resultat att portföljer med lågt marknadsvärde och därmed hög 
värderingsosäkerhet har högre genomsnittlig månadsavkastning i jämförelse med portföljerna 
med högt marknadsvärde och därmed låg värderingsosäkerhet. Detta går i linje med Fama och 
French (1995). De hävdar att kapitalmarknadsteorin brister på grund av att teorin endast 
använder aktiens beta som förklaringsvariabel för framtida avkastning. De menar att bland 
annat företagets storlek har ett prediktivt värde i förklaringen av framtida avkastning, på 
grund av att mindre bolag i genomsnitt har högre avkastning än större bolag. Detta antagande 
går det att hitta empiriskt bevis för i vårt resultat, och är ytterligare en aspekt där vårt resultat 
är i linje med klassisk finansteori. Alltså är trefaktorsmodellens antagande kring ”Small minus 
Big” och framtida avkastning i linje med vårat resultat tillskillnad från Jiang et al. antagande 
kring sambandet mellan företagets storlek och framtida avkastning. 

 
4.3.1 Överkonfidens 

Daniet et al. (1998, 2001) beskriver ”överkonfidens” som ett ”kognitivt tankefel”, vilket 
individer uppvisar i sitt investeringsbeteende. ”Överkonfidens” innebär att individen 
övervärdera sin egna information och placerar för lite vikt i mer abstrakt och statistiskt publik 
information. Investerarens ”överkonfidens” är inte möjligt att observera. Däremot leder detta 
resonemang till testbara hypoteser angående skillnader i den förväntade avkastningen mellan 
portföljer som har låg och hög värderingsosäkerhet. Zhang (2006) och Jiang et al. (2005) 
påstår att graden av ”kognitiva tankefel” ökar desto mer svårvärderad aktien är, vilket 
resulterar i lägre avkastning. Med vårt resultat från tabell 2 och 3 kan vi inte argumentera för 
att ”överkonfidens” generellt är en orsak till varför aktier med hög värderingsosäkerhet har en 
lägre avkastning än aktier med låg värderingsosäkerhet, när det gäller OMX Stockholms large 
och mid-cap aktier under 2016–2018. Detta på grund av att dels resultatet av skillnaderna i 
genomsnittliga avkastning mellan extremportföljer baserade på marknadsvärde, volatilitet och 
handelsvolymen inte indikerar på att detta antagandet stämmer. Samt att ”överkonfidens” inte 
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går att observera. Vi kan därför inte hävda att ”överkonfidens” varken ökar eller påverkar 
avkastning i large och mid-cap aktier i takt med att de blir mer svårvärderade. 
 
 

4.3.2 Miller: Divergens i opinion & aktieavkastning  
Miller (1977) hävdar att företag med större divergens i opinion kommer ha lägre avkastning. 
Han baserar detta argument på en kombination av ”kognitiva tankefel” och friktionen på 
marknaden. Miller hävdar således att detta antagandet gäller när antalet aktier tillgängliga 
(utbudskurvan) kan förvärvas av en minoritet av potentiella köpare (eftefrågekurvan) så 
kommer priset reflektera ett estimat av avkastning som är högre än det genomsnittliga 
avkastning som estimerats av alla potentiella köpare. Miller menare vidare att ifall antalet 
aktier som är tillgängliga (utbudskurvan) kan förvärvas av en minoritet av potentiella köpare 
(eftefrågekurvan), så kommer en ökning i differens av estimat av avkastning (divergens of 
opinion) skapa ett högre pris på aktien. Det vill säga att ju högre divergensen i opinion är 
desto högre kommer priset vara. Miller menar att denna övervärdering i aktiepriset korrigeras 
över tid, och detta genom lägre framtida avkastning. Hypotes 1 (1H) styrker detta antagande, 
då aktier med hög värderingsosäkerhet (hög divergens i opinion) bör ha lägre avkastning än 
aktier med låg värderingsosäkerhet (låg divergens i opinion). Däremot ser vi inget som tyder 
på att detta antagandet är generaliserbart över de svenska large och mid-cap aktierna i vårt 
resultat. Det vill säga att Millers antagandet kring divergens i opinion och avkastning inte går 
att hitta stöd för i large och mid-cap bolag under åren 2016–2018. Däremot hävdar Miller att 
antagandet kring divergensen i opinion och aktieavkastning håller så länge antalet aktier 
tillgängliga (utbudskurvan) kan förvärvas av en minoritet av potentiella köpare 
(eftefrågekurvan). Ifall detta inte är fallet, kommer priset reflektera den genomsnittliga 
avkastning som estimerats av alla potentiella köpare och därmed inte ett högre pris än aktiens 
fundamentalvärde. Detta kan vara en rimlig förklaring till varför large och mid-cap aktierna 
med högst värderingsosäkerhet inte har en lägre avkastning då antalet tillgängliga aktier 
(utbudskurvan) inte kan förvärvas av en minoritet av potentiella köpare. Ifall antalet aktier är 
fler i förhållande till de potentiella köparna än vad antagandets premiss tillåter leder det till att 
antagandet kring divergens i opinion och aktieavkastning inte håller, det vill säga att högre 
divergens i opinion inte leder till lägre aktieavkastning.  
 
 

4.3.3 Värderings osäkerhet & överkonfidens 
Jiang et al. (2006) menar att ju mer komplex en aktie är att värdera desto högre 
”överkonfidens” har investeraren och på grund av det har aktien lägre avkastning. Det vill 
säga att investerare inte anpassar sig tillräckligt för förändringar i värderingsosäkerhet mellan 
olika aktier. Jiang et al. (2005) antagande är en förlängning av Daniel et al. (1998): 
investerare i tillgångar som karaktäriseras av hög värderingsosäkerhet kommer placera för 
mycket vikt i sina egna (salient) privata signaler och för lite vikt i (mer abstrakta och 
statistiska) publika signaler. Det vill säga att ”överkonfidens” ökar i aktier som är svåra att 
värdera. Som tidigare förklarats är det inte möjligt att mäta ”överkonfidens”, det som går att 
mäta är skillnaden i avkastning mellan aktier med hög och låg värderingsosäkerhet. I och med 
att det i vårt empiriska resultat inte finns något som tyder på att avkastningen är lägre i aktier 
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som har hög värderingsosäkerhet relativt till de aktierna med låg värderingsosäkerhet. Det vill 
säga att Jiang et al. antagandet kring sambandet mellan ”överkonfidens” och avkastning inte 
går att hitta stöd för i large och mid-cap bolag under åren 2016–2018. 
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5 Slutsatser 
 
Denna studie syftar till att studera sambandet mellan värderingsosäkerhet hos de svenska 
large och mid cap aktierna på OMX Stockholm och deras avkastning. 
 
Vårt resultat visar att det för svenska large och mid-cap aktier inte finns något som indikerar 
att högre värderingsosäkerhet i en aktie resulterar i lägre avkastning. Resultatet visar på att 
bolagen med lägst marknadsvärde har en högre avkastning än bolagen med högst 
marknadsvärde, vilket står i motsats till vår teori och vår hypotes. Skillnaderna i avkastning 
mellan extremportföljerna baserat marknadsvärde var dessutom signifikanta på en-
procentsnivå, således är skillnaden i genomsnittlig avkastning mellan de portföljerna baserat 
på marknadsvärde med högst värderingsosäkerhet och lägst värderingsosäkerhet inte 
slumpmässiga. Resultaten för de portföljerna som baserades på handelsvolym och volatilitet 
var inte signifikanta på fem-procentsnivå. Det går således inte att dra någon slutsats kring ifall 
resultaten för portföljerna baserat på handelsvolym och volatilitet bekräftar eller fäller vår 
hypotes, samt ifall resultaten är i linje med vår teori. Resultaten strider därmed mot Millers 
(1977) och Jiang et al. (2006) antagande inom ”Beteendemässig finansteori” teorin: Det vill 
säga att aktier med högre divergens i opinion också kommer ha högre mängd ”kognitiva 
tankefel”, och att detta i sin tur gör att priset på dessa aktier blir högre än dess 
fundamentalvärde. Vidare hävdar de att aktier med hög värderingsosäkerhet bör skapa högre 
divergens i opinion och därmed övervärderade aktier som kommer ha lägre framtida 
avkastning. Vårt resultat visar på att detta inte stämmer för large och mid-cap bolag. En av 
Millers premisser för att antagandet kring sambandet mellan värderingosäkerhet och 
aktieavkastning ska kunna stämma är att antalet aktier tillgängliga (utbudskurvan) kan 
förvärvas av en minoritet av potentiella köpare (eftefrågekurvan). Att detta inte är fallet i 
svenska large och mid-cap aktien kan vara en rimlig förklaring till varför inte vårt resultat 
överensstämmer med de antaganden som gjorts av Miller och Jiang et al.. Ytterligare går det 
att argumentera för att svenska large och mid-cap aktier dels inte besitter en hög mängd 
värderingsosäkerhet. Samt att mängden värderingsosäkerhet inte varierar tillräckligt mycket 
för att påverka framtida avkastning. Det skulle förklara varför vårat resultat inte 
överensstämde med Miller och Jiang et al.. Slutligen ser vi att vårat resultat är i linje med 
klassisk finansteori. Dels att kapitalmarknadsteorin (Sharpe, 1964) bara prissätter systematisk 
risk, och vårat resultat visar på att den icke systematiska risk som Jiang et al. benämner 
värderingsosäkerhet inte påverkar framtida avkastning. Det vill säga att värderingsosäkerhet 
inte prissätts. Vi ser också att trefaktorsmodellens (Fama och French, 1995) ”Small minus 
big” faktor är i linje med vårat resultat kring aktiers marknadsvärde och framtida avkastning. 
 
Samfattningsvis utgör denna studie ett direkt kunskapsbidrag till beteendemässig finansteori-
området genom kopplingen av psykologiska faktorer och beslut på aktiemarknaden i svenska 
large och mid-cap aktier. Genom att visa på att aktiers marknadsvärde, volatilitet och 
handelsvolym inte påverkar aktiepriset på det sätt som Miller (1977) och Jiang et al. (2006) 
föreslår. Dessutom visar studien att marknadsvärdet påverkar avkastningen på ett sätt som står 
i direkt motsatts till Miller och Jiang et al. antagande i svenska large och mid-cap aktier. 
Slutligen ser vi att studiens resultat överensstämmer med de antagande Sharpe (1964) och 
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Fama och French (1995) gjorts i kapitalmarknadsteorin och trefaktorsmodellen, det vill säga  
inom den klassiska finansteorin. 
 

5.1 Förslag till framtida studier 
Förslag på framtida forskning är liknande studier på andra delar av den svenska 
aktiemarknaden. Ett förslag är att undersöka värderingsosäkerhetens generella påverkan på 
avkastning, och därmed genomföra studien på till exempel alla bolag på OMX Stockholm 
eller i ett längre led alla börsnoterade bolag i Sverige. I och med att vårt resultat delvis står i 
motsats till vår teori är de således intressant att undersöka ifall detta är fallet för den svenska 
aktiemarknaden generellt eller enbart avgränsat till svenska large och mid-cap aktier. 
 
Ytterligare förslag är att undersöka värderingsosäkerhetens påverkan på avkastning i aktier 
där utbudet av aktier kan förvärvas av en minoritet av de potentiella köparna. Detta för att en 
hel del teori hävdar att effekten av värderingosäkerhetens påverkan på avkastningen bör vara 
högre i dessa typer av aktier, de är därför intressant att undersöka ifall detta stämmer på den 
svenska aktiemarknaden.  
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