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Sammanfattning!
Studien utreder om det är möjligt att utforma en värdeinvesteringsstrategi utifrån ett fåtal 
kriterier som frekvent ger bättre avkastning än indexet SIXPRX på de nordiska 
aktiemarknaderna. Genom en långsiktig tillbakablick mellan 1992 och 2011 har författarna 
utforskat möjligheterna till värdeinvesteringar. Årsvisa portföljer om maximalt 30 aktier används 
för att besvara frågeställningen. Dessa resultat undersöks sedan statistiskt genom signifikanstest. 
Slutligen konkluderas att författarna inte lyckats överträffa marknaden, att de valda studieåren 
påverkar resultatet i hög utsträckning samt att marknaden inte kunnat konstateras vara ineffektiv 
under perioden. 
 
Nyckelord: investeringsstrategi, värdeinvestering, Benjamin Graham, Jensens alfa, riskjustering.
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1..Inledning.
Investeringar i värdepapper har under många decennier varit ett populärt sätt att placera kapital 
med förhoppning om en hög avkastning. Strategierna har under åren varierat och framgången 
med dem. Den amerikanska investeraren Benjamin Graham, som levde mellan 1894 och 1976, 
etablerade begreppet värdeinvesteringar. Målet med dessa är att hitta undervärderade företag, 
som på så sätt bör generera en hög avkastning. Författarnas frågeställning är om det är möjligt att 
utforma en investeringsstrategi utifrån ett fåtal kriterier som frekvent ger bättre avkastning än 
index på de nordiska aktiemarknaderna. För att besvara detta har författarna studerat 
aktiemarknaderna under perioden 1992-2011 i syftet att finna aktier som är prissatta under vad 
som kan anses vara deras verkliga värde. Vidare avser författarna utreda marknadens eventuella 
effektivitet som en implikation av studiens resultat. En effektiv marknad speglar all tillgänglig 
information i värdepapprenas prissättning, vilket omöjliggör långsiktig avkastning överstigande 
marknadens utveckling (Fama, 1970). Studien utgår från en sverigebaserad investerares 
perspektiv och baseras på vissa antaganden om en investerares agerande. Utifrån Fabozzi (1999) 
har vissa grundantaganden tillämpats som inkluderar bland annat att investeringsbeslut endast 
grundas på förväntad avkastning och risk. Vidare har antagits att investeraren är riskaversiv samt 
att investerare kan låna och låna ut till den riskfria räntan. Tidigare studier på området har visat 
att värdeinvesteringar varit framgångsrika, dock på andra länders marknader än Sverige. Klerck 
och Maritz (1997) undersöker industriella aktier på den sydafrikanska börsen Johannesburg 
Stock Exchange under perioden 1977-1994. Genom tre olika värdeinvesteringsstrategier fann de 
möjlighet till en högre portföljavkastning än marknaden erhöll under merparten av den studerade 
perioden, dock inte för samtliga år. Oppenheimer (1984) analyserar de amerikanska börserna 
New York Stock Exchange och American Stock Exchange under perioden 1974-1984 i syfte att 
finna värdeinvesteringsmöjligheter. Utifrån låga P/E-tal, höga direktavkastningar och en 
skuld/tillgångskvot under ett påträffades statistiskt säkerställda riskpremier på mellan 26% och 
38% beroende på kriteriekombination. Oertmann (2000) studerar börser i 18 länder i Europa, 
Nordamerika och Stillahavsområdet under 1980-1999. Baserat på låga PB-tal erhölls positiva 
riskpremier för samma period på 13 av de 18 studerade börserna. Dessa artiklar är i hög 
utsträckning samstämmiga i sina resultat.  

I likhet med flertalet tidigare artiklar har denna studie utgått från några av de tio 
investeringskriterier som presenteras i Rea (1977). Genom kriterier baserade på låga P/E-tal, 
höga direktavkastningar och en skuld/tillgångskvot under ett har författarna simulerat årsvisa 
portföljinnehav. Avkastningen från portföljerna respektive år har sedan justerats med avseende 
på valutakurser och risk. Dessa har därefter jämförts med utvecklingen för aktieindexet SIX 
Portfolio Return Index (SIXPRX). Datan i studien är insamlad från databasen Thomson Reuters 
Datastream. För att möjliggöra studien har författarna valt att avgränsa bort skatter, inflation, 
courtage och övriga avgifter. Studiens hypotes är att värdeinvesteringar baserade på de beskrivna 
kriterierna på lång sikt kommer generera högre avkastning än marknadsindex under samma 
period. För att ge läsaren möjlighet att tillgodose sig studien i sin helhet börjar författarna med 
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ett teoretiskt avsnitt över de modeller som sedan används. Utifrån detta ramverk undersöks 
avkastningen på de aktier som kvalificerats genom ovan nämnda kriterier. Slutligen testas den 
statistiska signifikansen på de uppkomna resultaten, som sedan analyseras och konkluderas. 
Appendix innehåller för studien betydande ordförklaringar, tabeller och aktier i 
portföljsammansättningen. 
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2..Teoretiska.modeller.
Detta avsnitt presenterar de teoretiska begrepp och modeller som ligger till grund för studiens 
utförande.  

2.1$Värdepapper$och$investeringar$
En aktie är ett värdepapper som representerar en ägarandel i ett aktiebolag. Alla aktier i ett 
specifikt bolag innehar samma nominella belopp. Ägaren av aktien ges tillgång till företagets 
vinst och tillgångar, i förhållande till ägarandelens storlek. Ett företags aktier kan delas in i 
stamaktier och preferensaktier efter deras egenskaper, där preferensaktier ges företräde till 
företagets vinst och tillgångar. Stamaktier ges tillgång till vinst och tillgångar efter 
preferensaktierna. Huvudregeln är att alla aktier har samma röstvärde på årsstämman och 
eventuella bolagsstämmor, men det föreskrivs ofta i bolagsordningen att en viss serie ska ges ett 
högre röstvärde. Röststarka aktier av sådan karaktär brukar benämnas A-aktier och har ett högre 
röstvärde än B-aktier. (Nationalencyklopedin, 2012a och 2012b). En obligation är ett 
värdepapper med förutbestämd löptid som bekräftar att ägaren har lånat ut pengar till exempelvis 
ett företag, staten eller ett hypoteksinstitut. Den vanligaste typen av obligationer är 
kupongobligationer, som ger periodiska kupongbetalningar med bestämd ränta utöver det 
nominella belopp som utbetalas vid löptidens slut. Utgivandet av obligationer är ett vanligt 
förekommande sätt för företag och stater att finansiera sin verksamhet. (Nationalencyklopedin, 
2012c). 

Förhållandet mellan investeringar i de olika typerna av värdepapper styrs delvis av 
marknaden. Avkastningen på obligationer har historiskt sett varierat mindre än aktier, varför de 
anses säkrare än aktier. Graham (2003) rekommenderar generellt en 50/50-fördelning mellan 
obligationer och aktier, med utrymme för upp till 75% av den typ av värdepapper som för 
tillfället är mest attraktiv. I tider då marknaden har tappat mycket värde skapas utrymme för 
köpvärda aktier och det kan då vara värt att investera en större andel i aktier än i obligationer. På 
samma sätt kan ovanligt höga nivåer av marknadsindex ligga till grund för en ökad andel 
obligationer i portföljen. Resonemanget kan låta paradoxalt då det står i kontrast till hur 
marknaden i stort fungerar. En genomsnittlig aktieägare köper när marknaden går upp och säljer 
när marknaden går ner. Det kan generera börsuppgångar eller nedgångar när balansen mellan 
utbud och efterfrågan förändras. Denna mekanism kan skapa utrymme för en värdeinvesterare. 
En portfölj bör diversifieras inte bara genom en rimlig proportion aktier i förhållande till 
obligationer. För en aktiv investerare argumenterar Graham och Rea att det optimala antalet 
värdepapper i en portfölj är 30 eller fler (Rea, 1977). 

På den amerikanska aktiemarknaden erbjuder vanligen företag sina aktieägare en 
återinvesteringsplan för utdelningen. Denna process sker genom handel av ytterligare aktier eller 
aktieandelar på utbetalningsdagen. (Bierman, 1997). Återinvesteringen sker automatiskt och 
erbjuder en rad fördelar till investeraren såsom (i) återinvesteringar till en lägre kostnad än 
aktuellt marknadspris, (ii) enkelhet då aktieägare normalt föredrar investeringar framför att 
spendera och (iii) inget courtage till börsmäklare då företaget återinvesterar avkastningen i 
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aktieandelar istället för en utbetalning (Malone och Pettway, 1973). Den totala avkastningen från 
ett aktieinnehav inkluderar både aktieprisförändringen och utdelningen (Nationalencyklopedin, 
2012d).  

Graham (2003) är kritisk till den allmänt praktiserade principen att köpa om en aktie har 
gått upp och sälja om en aktie har gått ner. Att på det sättet följa marknaden går emot sunt 
förnuft och leder sannolikt inte till långvarig framgång på börsen. Det dras en skiljelinje mellan 
investerare och spekulanter. Investerare går i sin tur att kategorisera in i defensiva investerare 
och aktiva investerare. En defensiv investerare drivs huvudsakligen av att undvika stora förluster 
och misstag. Vidare strävar defensiva investerare efter en liten tidsinsats utan behovet att göra 
frekventa investeringsbeslut. En aktiv investerare kännetecknas av hans villighet att investera tid 
och engagemang för att finna värdepapper som är mer attraktiva än genomsnittet. Förhoppningen 
är att över tid belönas med en avkastning större än en defensiv investerares. Marknadens 
utveckling förändras ständigt och möjligheterna att åstadkomma en bättre avkastning förändras 
med den. Vissa tidsperioder har historiskt erbjudit möjligheter till aktiv och framgångsrik 
investering, exempelvis 1974-1981 då Oppenheimer (1984) i sin studie lyckades generera en 
avkastning på 38% i jämförelse med 14% för aktieindex. Framtidens möjligheter är dock ständigt 
ovissa. Generellt sett gäller dock att sunda principer genererar sunda resultat. Graham (2003) 
använder begreppet spekulanter i motsats till investerare. En investering föregås av en grundlig 
analys som tryggar kapitalbeloppets säkerhet och en rimlig avkastning. En transaktion som inte 
uppfyller dessa krav betecknas som en spekulation. Detta står i motsats till den mer allmänna 
uppfattningen att alla som investerar i värdepapper i någon form kan kallas investerare. Värt att 
betona är dock att risken är oskiljaktig från den investeringsmöjlighet som erbjuds och något som 
en investerare måste ge utrymme för i kalkylen. Spekulation är dock i viss utsträckning 
nödvändig och oundviklig, då det i många fall finns möjlighet både till kraftiga upp- respektive 
nedgångar för en aktie till följd av en specifik händelse. Det finns dock intelligent spekulation, i 
likhet med intelligenta investeringar, som bör ges utrymme för i en portfölj. Dessa kan, för en 
aktiv investerare, bestå i att placera ett mindre belopp i ett nytt, obeprövat företag med 
kvalitativa produkter. (Graham, 2003).  

Värdeinvesteringar är en typ av investeringar som kännetecknas av strävan att hitta 
undervärderade aktier med stabil finansiell ställning. Värdet på en investering är alltid en 
funktion av priset som betalas för den. En aktie är inte bara ett kortnamn, utan ett reellt 
ägandeskap i ett företag med ett underliggande värde som inte beror på aktiepriset. Aktien kan 
vara övervärderad eller undervärderad i förhållande till det underliggande värdet i företaget. Ju 
högre pris en investerare betalar för en aktie i förhållande till värdet, desto lägre framtida 
avkastning bör förväntas. Eftersom de vinster ett företag gör är begränsade, begränsas också 
priset till vilket en aktie anses köpvärd. Möjligheten till en värdeinvestering uppstår när 
aktiepriset är klart lägre än företags egentliga värde per aktie. Vidare kan det vara en fördel om 
aktien är tillfälligt mindre eftertraktad på börsen. Vilka faktorer en investerare använder för att 
analysera aktiepriset i förhållande till företagets underliggande värde och således identifiera en 
värdeinvestering kan variera. De ingår dock alla i ett större ramverk, där olika urval av kriterier 
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används av olika investerare och vid olika tillfällen. Skillnaden mellan marknadens pris på en 
aktie och det egentliga värdet på aktien för säkerhetsmarginalen. Det är ett centralt koncept som 
även kan beskrivas som det utrymme en investerare har för en felbedömning av värdepappret. 
Det verkliga, underliggande värdet i ett företag är komplext att korrekt beräkna, varvid 
säkerhetsmarginalen erbjuder investeraren trygghet. (Graham, 2003). 

2.2$Effektiva$marknadshypotesen$
Kritiken mot värdeinvesteringar baseras huvudsakligen i hypotesen att marknaden är effektiv. 
Eugene Fama är en av effektiva marknadshypotesens främsta förespråkare. Fama (1970) menar 
att kapitalmarknadens främsta roll är att fördela ägandeskap över ekonomins kapitaltillgångar. 
Idealet är en marknad där investerare kan välja värdepapper utifrån en prissättning som fullt ut 
speglar den tillgängliga informationen om dessa. En sådan marknad benämns effektiv. I 
praktiken skulle det innebära att tillräckliga villkor för marknadseffektivitet finns i en marknad 
(i) utan transaktionskostnader, (ii) där all information fritt är tillgänglig till alla marknadens 
aktörer samt där (iii) alla är överens om implikationerna av den aktuella informationen för det 
aktuella priset. Dessa villkor beskriver dock inte dagens marknader i praktiken. Marknaden kan 
ändå anses effektiv om ett tillräckligt stort antal investerare har tillgång till all information. 
Vidare behöver oenighet bland investerare om konsekvenserna av informationen i sig självt inte 
innebära ineffektivitet. En förutsättning för detta är att det inte finns investerare som regelbundet 
gör bättre utvärderingar av den tillgängliga informationen än det som speglas i aktiepriserna. 
Transaktionskostnader, exklusiv information och oenighet om implikationerna av den 
tillgängliga informationen är alla potentiella källor till marknadsineffektivitet. Dessa faktorer 
existerar i praktiken i varierande utsträckning på börserna. Antagandet att all information vid alla 
tidpunkter speglas i aktiepriset är ett starkt antagande, som inte förväntas vara bokstavligt sant, 
utan sant till en viss utsträckning. (Fama, 1970).  

Ett sätt att förklara aktieprisernas variation är att likna dem vid en slumpmässig vandring. 
Dagens pris utgår från gårdagens, men med en felterm som gör det omöjligt att ens säga åt vilket 
riktning priset kommer röra sig. Magnituden av rörelsen går inte heller att förutspå. Följaktligen 
går det inte att vänta sig en framtida vinst genom att extrapolera den historiska utvecklingen. 
Enligt hypotesen innehåller dagens pris redan allt som finns att tillgå om aktiens framtid och har 
på så sätt räknat bort framtida osäkerhet så långt det är möjligt. Stora dagliga prisförändringar 
brukar följas av ytterligare stora prisförändringar men med okänt tecken. Detta tyder på att all 
information inte kan utvärderas omedelbart. (Fama, 1970). I en senare artikel av Fama (1991) 
förtydligar han ytterligare att den teoretiska versionen av den effektiva marknadshypotesen 
sannolikt inte är sann. Den ger dock en användbar utgångspunkt för att åsidosätta frågorna om 
vilken information som är relevant, transaktionskostnader etc. Det finns en omfattande empirisk 
litteratur om att de genomsnittliga priserna snabbt förändras baserat på information om (i) 
företagens investeringsbeslut, (ii) förändringar i aktiens avkastning, (iii) förändringar i företagets 
kapitalstruktur och (iv) företagets egna transaktioner. 
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Kritik mot den effektiva marknadshypotesen har framförts av bland andra Basu (1977). 
Han menade att det finns vissa indikatorer, exempelvis låga P/E-tal, som signalerar en 
snedvridning i priset. P/E-tal är en kvot av aktiens pris dividerat med vinsten. Genom en 14-årig 
tillbakablick på aktier med låga P/E-tal som utvecklades mer än marknaden, fann han fördröjning 
och friktion i justeringsprocessen för aktiepriser. All informationen återspeglas inte 
ögonblickligen och låga P/E-tal kan vara en indikator på tillfällig snedvridning och sålunda en 
investeringsmöjlighet. Lanstein, Reid och Rosenberg (1985) formulerade två olika 
investeringsstrategier applicerade på New York Stock Exchange (NYSE) under 1980-1984, som 
åstadkom statistiskt signifikanta resultat över marknadsindex. De drog slutsatsen att det existerar 
marknadsineffektivitet och därmed vinster att göra, förutsatt att investeraren kan identifiera 
värderingsfelen som korrelerar med respektive värdepapper. Kritiken gavs ytterligare aspekter 
när Cutler, Poterba och Summers (1989) undersökte hur ny information påverkar aktiepriser. 
Artikeln ifrågasätter den allmänna uppfattningen att svängningar i aktiepriser kan härledas endast 
till förändringar i det underliggande värdet. Nyheter och information om företagsstyrning, 
lagförändringar och förändrade makroekonomiska omständigheter förklarar också en del av 
prisförändringarna. Det är svårt att ens förklara hälften av variationen i aktiepriser baserat på 
nyheter och tillgänglig information. Även om informationen existerar finns inte allmänt 
tillgängliga verktyg för värdering av informationen, vilket kan skapa snedvridning. Graham 
(1974) menar att en effektiv marknad i sin yttersta form har två implikationer. Priset på alla 
aktier, vid alla tillfällen, reflekterar den allmänt kända informationen om respektive företags 
affärer. Konsekvent kan ingen vinst göras genom att använda ytterligare information för att finna 
undervärderade företag. För det andra, eftersom marknaden har tillgång till komplett, eller 
åtminstone tillräcklig, information om respektive aktie anses aktiepriserna vara korrekta eller 
lämpliga. Detta medför att det vore lönlöst för analytiker att söka efter skillnader mellan priset 
och värdet. Han ifrågasätter om detta verkligen återspeglas på börsen, där det förekommer att 
företag förlorar betydande delar av sitt börsvärde utan att någon egentlig orsak har inträffat. 
Trots att all information finns tillgänglig kan brist på kunskap hur den ska tillämpas skapa 
utrymme för värdeinvesterare att agera i. Rea (1977) menar att de flesta mänskliga beslut baseras 
på uppfattningar, känslor och önskan snarare än logik. Detta återspeglas även på 
aktiemarknaden, med dess inslag av masspsykologi, som gör att marknaden bör benämnas 
känsloladdad och irrationell, snarare än intelligent och effektiv. 

2.3$Risk$
De modeller författarna använder sig av baseras på sex huvudsakliga grundantaganden. För det 
första, att ett investeringsbeslut endast grundas på förväntad avkastning och risk. För det andra, 
att investeraren är riskaversiv. En sådan investerare undviker risker, vilket innebär att han är 
ovillig att ta risker utan att få kompensation för denna. Om två aktieportföljer förväntas ge 
likvärdig avkastning så väljer investeraren den portfölj som medför en lägre risknivå. Vidare, att 
alla investerare använder samma tidshorisont. Det fjärde antagandet är att alla investerare delar 
samma förväntningar om avkastning och risk för tillgångarna. Vidare, att investerare kan låna 
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och låna ut till den riskfria räntan. Slutligen, att marknaden är under perfekt konkurrens. 
(Fabozzi, 1999). 

Faktorn risk är avgörande för en investerares beslut och analys om en investering både 
har varit och kommer att förbli framgångsrik. Det medför att vid investeringar av alla slag, 
såsom värdeinvesteringar, är det av betydelse att justera beräkningar och resultat för aktuell risk. 
Sharpe (1964) publicerade sin teori om CAPM (Capital Asset Pricing Model; 
kapitalmarknadsmodellen) vilken han senare utvecklade i boken Portfolio Theory and Capital 
Markets (Sharpe, 1970). För detta arbete mottog han Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk 
vetenskap till Alfred Nobels minne år 1990 (Nobel Prize, 2012). Författarna har i denna studie 
valt att använda en metod som bygger på CAPM för analys av riskjusterad avkastning. CAPM 
möjliggör för en investerare att kunna beräkna förväntad avkastning, kompenserad för den risk 
värdepappret innehar (Hillier et al., 2010). Risk kan delas in i två olika kategorier: systematisk 
risk och osystematisk risk. Medan den systematiska risken är ofrånkomlig, kan den 
osystematiska risken minskas genom diversifiering. Då en investerare följaktligen behöver ta 
hänsyn till osystematisk risk så fungerar CAPM som ett hjälpmedel för att beräkna denna. 
(Sharpe, 1964). Modellen beskriver relationen mellan risk och förväntad avkastning och är 
uppbyggd enligt följande: 
 
Ekvation 1. CAPM. 
 

E(ri) = rf + βim(E(rm) - rf) 
 
E(ri): förväntad avkastning på det specifika värdepappret 
rf: den riskfria räntan 
βim: beta för värdepapprets risk i förhållande till marknadens 
E(rm): förväntad avkastning på marknadsportföljen 
E(rm)-rf: förväntad marknadsriskpremie 
(Hillier et al., 2010) 
 
Denna formel påvisar att förväntad avkastning på en investering har ett linjärt förhållande mot 
riskfaktorn beta (Sharpe, 1964). Modellens teoretiska implikation medför att endast ett 
värdepapper med ett betavärde större än ett kan ge bättre avkastning än marknadsindex. 
Historiskt har aktiemarknadens genomsnittsåterbäring varit högre än den genomsnittliga riskfria 
återbäringen. Detta innebär att riskpremien är positiv, vilket medför att förväntad avkastning 
normalt är positivt korrelerad till beta. Beta är den faktor som fastställer utsträckningen av ett 
värdepappers risk, genom att mäta hur värdepappret responderar på rörelser i 
marknadsportföljen. Riskfaktorn visar hur en aktie utvecklar sig i både upp- och nedgång i 
förhållande till den totala aktiemarknaden. Värdet på beta sträcker sig från noll upp till 
oändlighet, medan den totala aktiemarknadens beta uppgår till värdet ett per definition. Detta 
värde används som referens när en akties rörlighet anges. Betavärden över ett utgör en större risk 
då detta värdepapper reagerar kraftigare än den totala aktiemarknaden på svängningar. Aktier 
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med betavärden mindre än ett utgör en lägre risk än att investera i ett aktieindex. Exempelvis 
beräknas en aktie med betavärdet 1,5 stiga 3% när riskpremien stiger med 2%. Motsvarande 
samband gäller också då marknaden sjunker i värde. Matematiskt definieras beta som 
kovariensen mellan respektive avkastning i ett värdepapper och marknadsportföljen, dividerat 
med variansen på marknaden. (Hillier et al., 2010). 
 
Ekvation 2. Beta. 
 

βim = Cov(ri,rm) / Var(rm) 
 
βim: beta för värdepapprets risk i förhållande till marknadens 
ri: avkastning på det specifika värdepappret 
rm: avkastning på marknadsportföljen 
Cov(ri,rm): kovariansen mellan värdepapprena 
Var(rm): variansen på marknadsportföljen 
(Hillier et al., 2010) 
  
Den teoretiska modellen CAPM är allmänt accepterad bland nationalekonomer. Teorin utgör 
likväl inte en heltäckande modell som i praktiken fullt ut förklarar avkastning på investeringar 
och finansiella portföljer (Hillier et al., 2010). Kritik framkom genom Fama och French (1993), 
vars artikel studerar relationen mellan beta och genomsnittlig avkastning under 50 år på den 
amerikanska aktiemarknaden. Slutsatsen av studien visar att relationen dem emellan är svag. En 
svaghet i ekvationen är dess avgränsning då förväntad avkastning enbart beror på beta. Kritik 
mot Fama och Frenchs artikel utgår från att det inte går att förkasta hypotesen att genomsnittlig 
avkastning är orelaterad till beta, men man kan inte heller förkasta hypotesen att avkastning är 
relaterad till beta såsom CAPM specificerar sambandet (Hillier et al., 2010). 

2.4$Jensens$alfa$$
För att mäta framgången av en investering bör hänsyn tas till aktuell risk. Riskjustering är 
således ett verktyg som investerare använder för att beakta både avkastning och risk. Jensens alfa 
är ett riskjusterat resultatmått för utvecklingen av den genomsnittliga avkastningen på en 
investering i förhållande till marknadsportföljen. Investeraren använder således detta mått för att 
bedöma om kapitalplaceringen kompenserar aktuell risk. Avkastningen från CAPM är 
riskjusterad genom beta vilket innebär ett beaktande av risk i tillgången. Detta medför att 
riskfyllda tillgångar kompenseras med högre förväntad avkastning. Jensens alfa är en 
vidareutveckling av CAPM där alfa utgör den avkastning som går utöver den förväntade 
avkastningen från CAPM. Ett positivt värde på alfa indikerar således att en investering har 
utvecklats med högre avkastning än marknadens utveckling för samma period. Enbart riskabla 
investeringar kan justeras, det vill säga värdepapper med betavärden större än noll. (Jensen, 
1967). Resultatmåttet alfa kalkyleras enligt följande: 
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Ekvation 3. Jensens alfa. 
 

αj = ri - (rf + βim(rm - rf)) 
 
αj: Jensens alfa 
ri: avkastning på det specifika värdepappret  
rf: riskfria räntan 
βim: beta för värdepapprets risk i förhållande till marknadens 
rm: avkastning på marknadsportföljen 
(Jensen, 1967) 

2.5$Växelkurs$
Växelkurs definieras som priset på ett lands valuta formulerat i termer av ett annat lands valuta. 
Med andra ord, till vilken växelkurs två länder med olika valutor kan utbyta dessa med varandra. 
Exempelvis ju högre nivån på en svensk krona är jämfört med valutan euro, desto lägre blir 
relativvärdet på euro. På marknaden finns två typer av transaktioner avseende växelkurser: 
avista- och terminshandel. Valutakursrisker är en naturlig konsekvens på en global marknad där 
relativpriser på valutor ständigt rör sig upp och ner. Risken av värdet på en investering förändras 
därigenom vid valutakursförändringar, vilket medför att hänsynstagande till valutakurser är av 
stor vikt för investerare. Denna valutakursförändring leder till att växelkursen påverkar 
investeringens värde positivt eller negativt, när värdepappret säljs och omvandlas tillbaka till den 
ursprungliga valutan. (Hillier et al., 2010). I Sverige beräknas den relativa skillnaden mellan två 
valutor utifrån direkt notering. Den svenska valutan används då som basvaluta och anger kostnad 
mot jämförande valuta i den egna valutan. I Sverige anges växelkursen för US-dollar (USD) som 
exempelvis 8,00 SEK per USD, medan växelkursen för svenska kronor (SEK) i USA anges som 
0,125 USD per SEK. (Husted och Melvin, 2010). 

2.6$Regression$
Regressionsanalys är en statistisk metod vilken tydliggör förändringar i en variabel som en 
funktion av förändringar i en eller ett flertal andra variabler. Ekonomisk teori möjliggör en 
bedömning av de riktningsförändringar en variabel har på en annan variabel. Kvantifiering av en 
sådan förändring och det statistiska sambandet kräver ett urval av data. Ekonometriker använder 
normalt regressionsanalys för kvantitativa beräkningar av ekonomiska relationer. En enkel linjär 
regression består av en beroende variabel, vilken förklaras av en oberoende variabel. 
Matematiskt innehåller modellen även betakoefficienterna som avgör funktionens konstant och 
lutning i den oberoende variabeln. Multipel linjär regression förklarar det statistiska sambandet 
mellan den beroende variabeln och ett flertal förklarande variabler. (Studenmund, 2010). Denna 
regressionsmodell ser ut enligt följande: 
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Ekvation 4. Multipel linjär regression. 
 

Y = β0 + β1X1 + β2X2+ ε 
 
Y: beroende variabel 
β0: konstant  
βi: lutning för oberoende variabel i 
Xi: oberoende variabel 
ε: residual 
(Studenmund, 2010) 
 
Minsta kvadrat-metoden (MKM) är en välanvänd metod som används för att uppskatta 
regressionskoefficienter i en linjär regressionsmodell. Denna statistiska metod används för att 
bestämma en utformning av funktionen där summan av alla residualer blir noll. MKM 
specificeras av en ekvation baserad på data från urvalet och värdet på dess koefficienter. Styrkan 
med MKM är att modellen väljer värden på betakoefficienterna som minimerar summan av de 
kvadrerade residualerna i ett specifikt urval av data. Det uppskattade värdet av den beroende 
variabeln Y, exempelvis avkastning på en investering, förklaras av mellanskillnaden mellan 
populationsvärdet och respektive residual. Ju fler observationer desto bättre resultat ger MKM 
gentemot populationen. (Studenmund, 2010). 

2.7$Hypotestest$
Antagandet att en hypotes är korrekt avgörs genom ett hypotestest. Denna metod baseras på 
urvalsdata och sannolikhetsteori. Vidare utgår hypotestestet från ett antagande av en 
populationsparameter. Genom ett antal observationer testas den aktuella hypotesen mot en 
bestämd signifikansnivå. Ett hypotestest innebär således ett klargörande huruvida en hypotes har 
ett statistiskt signifikant värde eller inte. Vanligen används signifikansnivån 5% vilket innebär att 
risken att feltolka en hypotes är på samma procentsats. Ett hypotestest består av en nollhypotes 
samt en mothypotes. En nollhypotes utgår från att populationen inte skiljer sig från det värde vi 
testar i hypotestestet. En nollhypotes kan antingen förkastas eller inte förkastas. Om 
absolutbeloppet av det beräknade t-värdet är större än det kritiska t-värdet och har det tecken 
som ges av mothypotesen, förkastas nollhypotesen. Det kritiska t-värdet tar hänsyn till antalet 
frihetsgrader. Antalet frihetsgrader beräknas enligt N-K-1, där N står för antal observationer och 
K för antal oberoende variabler. Den alternativa hypotesen är en mothypotes som accepteras vid 
ett förkastande av nollhypotesen, vid de tillfällen då denna är felaktig. Ett statistiskt 
säkerställande av resultatet beror på möjligheten till ett förkastande av nollhypotesen. Ett 
ensidigt hypotestesttest innebär att en mothypotes enbart har ett värde på nollhypotesens ena 
sida. En ensidig hypotes kan konstrueras exempelvis med en nollhypotes H0: β1 ≥ 0 och en 
mothypotes HA: β1 < 0. För att avgöra om en variabel bör ingå i en ekvation bör förutom t-värdet 
hänsyn tas till ekonomisk teori och förklaringsgrad. Förklaringsgraden R2 visar den procentuella 
förändring av Y som förklaras av regressionsekvationen. (Studenmund, 2010). 
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2.8$Studiens$investeringsstrategi$
Graham arbetade sina tre sista år i livet tillsammans med ingenjören James Rea och deras 
partnerskap kulminerade i artikeln “Remembering Benjamin Graham - Teacher and friend” som 
publicerades 1977. Samarbetet resulterade i en lista med tio investeringskriterier med målet att 
hitta undervärderade aktier. De olika kriterierna kan kategoriseras i nummer 1 till 5, som 
uppmäter belöning och premier och nummer 6 till 10 som uppmäter risk och finansiell sundhet. 
(Rea, 1977).  
 
Belöning och premier 
1. En vinst/pris-avkastning som motsvarar minst dubbla avkastningen av en AAA-klassad 
obligation. Vinst/pris-avkastningen är inversen av P/E-tal. 
2. Ett P/E-tal mindre än 40% av det högsta P/E-tal aktien haft under de senaste fem åren. 
3. En direktavkastning på minst två tredjedelar av avkastningen av en AAA-klassad obligation. 
4. Ett aktiepris mindre än två tredjedelar av eget kapital exkl. immateriella tillgångar per aktie. 
5. Ett aktiepris mindre än två tredjedelar av företagets nettotillgångar (eget kapital). 
 
Risk och finansiell sundhet 
6. Företagets totala skuld måste understiga eget kapital exkl. immateriella tillgångar. 
7. Nuvarande förhållande mellan tillgångar och skulder måste vara större än två. 
8. Total skuld lika med eller mindre än dubbla företagets nettotillgångar (eget kapital). 
9. Vinsttillväxt de senaste tio åren på minst sju procent per år, vilket ger en vinstdubblering.  
10. Stabilitet i vinsttillväxten, definierat som maximalt två nedgångar på fem procent eller mer i 
vinsten vid årets slut under de senaste tio åren. 
(Rea, 1977) 
 
Användandet av alla tio kriterier blir för komplext och genererar sannolikt inga företag värda att 
investera i. Med det i åtanke koncentrerar upphovsmännen ner kriterierna till de tre viktigaste: 
nummer 1, 3 och 6. Grundläggande för värdeinvesteringar är därmed att investera i finansiellt 
sunda bolag vars vinst och direktavkastning är höga. Enligt Grahams definition är ett företag 
finansiellt sunt när dess skulder understiger det egna kapitalet, exklusive immateriella tillgångar. 
Vidare räknas vinsten och direktavkastningen som höga när de är dubbla, respektive två 
tredjedelar, av en AAA-klassad obligation. (Rea, 1977). Ett värdepappers värde och prestation 
bygger på god operativ prestanda och en sund finansiell ställning (Oppenheimer, 1984). 

3.En.empirisk.värdeinvesteringsstudie.
I detta avsnitt presenteras datainsamlingens metod och resultat för de tre använda 
investeringsstrategierna. Vidare undersöks den statistiska signifikansen i resultaten. 
 
För att ta fram relevant data har författarna använt databasen Datastream från Thomson Reuters. 
Det är en av världens mest omfångsrika finansiella databaser med data på över 6,5 miljoner 
finansiella instrument (Thomson Reuters, 2012). Datainhämtningen gjordes den 6 november 
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2012. För att säkerställa studiens kvalitet och tillförlitlighet har författarna valt att studera aktier 
på de nordiska börserna. Data från den isländska börsen finns inte tillgänglig på Datastream, 
varför endast Sverige, Norge, Danmark och Finland används. Dessa fyra länder kommer 
fortsättningsvis benämnas som Norden. Författarna började med att ta reda på hur många aktier 
som handlades på de nordiska börserna under perioden 1992-2011. Till grund för detta ligger en 
önskan om att göra en långsiktig studie, innehållandes olika perioder i konjunkturcykeln. För 
årtal tidigare än 1992 anser författarna att det inte fanns tillräckligt stor datamängd för en 
tillförlitlig studie. Eftersom komplett data för 2012 inte fanns tillgänglig vid insamlingstillfället 
har 2011 valts som studiens slutår. Kriteriet för att inkluderas i urvalet var att aktien fortfarande 
var aktiv vid insamlingstillfället. På så sätt undviks risken att resultatet snedvrids på grund av 
eventuella konkurser under innehavsperioden. Totalt fanns 964 aktier på den svenska börsen och 
894 aktier på de övriga nordiska börserna. Dessa utgjorde populationen av totalt 1858 aktier. 
Dessa representerar dock inte 1858 aktiebolag, då vissa bolag erbjuder serier med A- och B-
aktier. Alla bolag i populationen var dock inte börsnoterade från 1992, som är det första året i 
studien. Bortfallet består av de bolag som inte hade tillgång till P/E-tal under något år mellan 
1992 och 2011. Det var 939 aktier, det vill säga cirka 50,5% som föll bort. Det är ett relativt stort 
bortfall, men eftersom det är slumpartat bör det inte minska förutsättningarna för en väl utformad 
studie. Författarna har valt att göra årsvisa analyser av antalet köpvärda bolag, som sedan ligger 
till grund för portföljen under det året. Vid årets slut säljs portföljen och processen börjar om. 
Nedan presenteras antalet aktier som hade P/E-tal respektive år.  
 
Tabell 1. Antal aktier med P/E-tal respektive år. 
År Antal aktier 

1992 177 
1993 161 
1994 200 
1995 223 
1996 277 
1997 313 
1998 336 
1999 374 
2000 389 
2001 413 
2002 378 
2003 374 
2004 440 
2005 473 
2006 557 
2007 615 
2008 611 
2009 538 
2010 594 
2011 655 

Medelvärde 405 
Källa: Egen bearbetning. 
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Utifrån angivna kriterier konstruerades tre strategier. Den första strategin baseras enbart på 
kriterium 1 i Reas (1977) artikel. Detta medför en vinst/pris-avkastning som motsvarar minst 
dubbla avkastningen av en AAA-klassad obligation. Författarna har valt att använda inversen av 
detta värde, som benämns P/E-tal. Aktuell data finns tillgänglig i detta format på Datastream. 
Som substitut för en AAA-klassad obligation har författarna valt att använda svenska statens 
statsobligation med tio års löptid. En annan löptid hade varit möjlig att använda, dock är detta val 
i enhet med tidigare forskning såsom Klerck och Maritz (1997). Vidare är den 10-åriga 
statsobligationen, enligt Värdepappersmarknadsutredningen (2006), mer omsatt än exempelvis 
en ettårig statsobligation. Räntan på statsobligationen har sammanställts på årsbasis och 
presenteras i tabellen nedan. De olika årens räntenivåer genererar ett gränsvärde för P/E-tal och 
direktavkastning respektive år.  
 
Tabell 2. Statsobligationsränta, P/E-tal och direktavkastning respektive år. 
År Statsobligationsränta P/E-tal Direktavkastning 

1992 10,02% 4,99 6,68% 
1993 8,57% 5,83 5,71% 
1994 9,71% 5,15 6,47% 
1995 10,27% 4,87 6,85% 
1996 8,06% 6,20 5,37% 
1997 6,65% 7,52 4,43% 
1998 5,02% 9,96 3,35% 
1999 4,98% 10,04 3,32% 
2000 5,37% 9,31 3,58% 
2001 5,11% 9,78 3,41% 
2002 5,30% 9,43 3,53% 
2003 4,64% 10,78 3,09% 
2004 4,42% 11,31 2,95% 
2005 3,38% 14,79 2,25% 
2006 3,70% 13,51 2,47% 
2007 4,17% 11,99 2,78% 
2008 3,89% 12,85 2,59% 
2009 3,25% 15,38 2,17% 
2010 2,89% 17,30 1,93% 
2011 2,61% 19,16 1,74% 

Medelvärde 5,60% 10,51 3,73% 
Källa: Egen bearbetning. 
 
Vid de fortsatta tillfällen då medelvärden beräknas för procentuella serier, såsom årlig 
avkastning, används ett initialt referensvärde för 1992. Detta värde förändras sedan under 
tidsperioden. Skillnaden mellan det initiala och slutgiltiga värdet genererar medelvärdet, såsom 
den genomsnittliga avkastningen. Detta beräknade medelvärde tar hänsyn till både ned- och 
uppgångar och skiljer sig på så sätt från det aritmetiska medelvärdet. Vidare anger 
standardavvikelsen hur mycket de studerade värdena procentuellt skiljer sig från det beräknade 
medelvärdet. 
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3.1$Strategi$1$
Statsobligationsräntan ligger till grund för antalet köpvärda aktier varje år erbjuder utifrån 
strategi 1. Vissa år erbjuder betydligt fler köptillfällen än andra. Författarna har valt att investera 
i maximalt 30 aktier varje år, för att komprimera effekten och särskilja strategin från marknadens 
utveckling. Ett större urval hade varit möjligt inom värdeinvesteringsteorins ramverk, men 
författarna har bedömt att risken att resultatet blivit snedvridit hade ökat. Ju större portfölj en 
investerare håller, desto större är sannolikheten för en nära korrelation med index. Genom att 
teoretiskt öka värdet på statsobligationen och därmed skärpa kraven för P/E-talet, har författarna 
funnit de 30 bäst lämpade aktierna. Vidare har portföljen diversifierats med en andel 
obligationer. Då Graham (2003) rekommenderar en lägsta andel obligationer i en portfölj på 25% 
har författarna valt att dela upp portföljen i 40 delar. De år det erbjuds 30 köpvärda aktier 
uppfyller dessa 75% av portföljen och bevarar 25% utrymme till obligationsdelen. De år färre 
aktier anses köpvärda består portföljen i större utsträckning av obligationer. Författarna har valt 
att vissa år utöka Grahams rekommenderade maximala andel obligationer på 75%. Baserat på ett 
litet antal köpvärda aktier vissa år förekommer det tillfällen då portföljen innehåller över 75% 
obligationer. Författarna har bedömt att diversifiering är en mer central princip i Grahams 
värdeinvesteringsteori än den maximala andelen rekommenderade obligationer i en portfölj. 
Varje värdepapper i portföljen, oavsett typ, tillskrivs således samma vikt. Vid varje år med färre 
än 30 köpvärda aktier ersätter följaktligen obligationer dess andel, i motsvarande utsträckning. 
 
Tabell 3. Antal köpvärda och utvalda aktier för strategi 1 utifrån justerat P/E-tal samt 
portföljandelar. 

År 
Antal köpvärda 
aktier 

Antal utvalda 
aktier 

Justerat 
P/E-tal Andel aktier Andel obligationer 

1992 27 27 4,99 67,5% 32,5% 
1993 7 7 5,83 17,5% 82,5% 
1994 22 22 5,15 55% 45% 
1995 14 14 4,87 35% 65% 
1996 34 30 5,95 75% 25% 
1997 24 24 7,52 60% 40% 
1998 108 30 5,21 75% 25% 
1999 125 30 6,02 75% 25% 
2000 123 30 4,70 75% 25% 
2001 201 30 3,45 75% 25% 
2002 147 30 4,00 75% 25% 
2003 85 30 5,80 75% 25% 
2004 130 30 6,10 75% 25% 
2005 192 30 5,75 75% 25% 
2006 187 30 4,67 75% 25% 
2007 231 30 3,90 75% 25% 
2008 450 30 2,08 75% 25% 
2009 318 30 3,30 75% 25% 
2010 328 30 2,78 75% 25% 
2011 486 30 3,00 75% 25% 

Källa: Egen bearbetning. 
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Detta slutgiltiga urval har sedan använts för att konstruera den portfölj författarna köpt varje år. 
Portföljen har köpts den första bankdagen varje år, vanligen 1 januari och sålts den sista 
bankdagen varje år, vanligen 31 december. Författarnas val att använda ett årsintervall stöds 
även av andra investeringsstrategier, såsom “The foolish four” vilken köper fyra av de mest 
framgångsrika aktierna på Dow Jones Industrial Average (DJIA) på årsbasis. Vidare använder 
Basu (1977) i sin artikel också en portfölj som omvärderas och byts ut på årsbasis. De flesta 
aktier i urvalet delar ut direktavkastning, vilket tillsammans med kursförändringen utgör 
totalavkastningen. Direktavkastningen kan antingen mottas i kontanter eller återinvesteras i 
aktien, vilket utökar ägandeskapet. Författarna har valt att återinvestera all direktavkastning fram 
tills respektive aktie sedan sålts. För att åstadkomma en så rättvis jämförelse som möjligt med 
marknaden har indexet SIX Portfolio Return Index (SIXPRX) valts. Det är ett heltäckande index 
över Nasdaq OMX Nordic Stockholm och inkluderar även återinvesterad direktavkastning. 
Eftersom vissa aktier handlats på de norska, danska och finska börserna har alla resultat justerats 
mot respektive lands aktuella valutakurs vid köp- och säljtillfället.  

Vidare behöver hänsyn tas till portföljens aktuella risk. Varje årsportfölj är förknippad 
med olika risknivå, baserat på betavärdena för de ingående aktierna. Obligationsandelen har 
betavärdet noll, då de anses riskfria. Innan portföljens avkastning kan jämföras mot 
marknadsindex behöver den således justeras med avseende på risken. Författarna har valt att 
använda riskmåttet Jensens alfa för att återge den riskjusterade avkastningen. 
 
Tabell 4. Risk- och valutajusterad avkastning. 

År 
Ojusterad 
avkastning 

Valutajusterad 
avkastning  Portföljbeta Indexutveckling Jensens alfa 

1992 -25,88% -28,18% 0,94 2,42% -31,03% 
1993 43,70% 58,60% 0,80 57,35% 10,87% 
1994 6,84% 9,36% 0,89 6,41% 2,59% 
1995 -10,79% -4,47% 0,80 19,22% -21,94% 
1996 37,86% 28,66% 0,87 42,51% -9,37% 
1997 43,37% 45,34% 0,83 26,91% 21,79% 
1998 -30,19% -30,78% 0,70 10,56% -39,69% 
1999 21,72% 22,88% 0,58 56,60% -11,82% 
2000 -5,28% -3,64% 0,65 -10,43% 1,20% 
2001 -4,91% 1,52% 0,75 -11,54% 8,88% 
2002 -12,88% -9,96% 0,64 -34,68% 10,46% 
2003 40,46% 35,86% 0,55 34,17% 15,06% 
2004 29,56% 26,95% 0,62 21,27% 12,10% 
2005 32,74% 37,54% 0,60 36,73% 14,18% 
2006 28,97% 28,50% 0,58 28,71% 10,22% 
2007 -4,01% -3,87% 0,67 -2,58% -3,49% 
2008 -64,22% -63,74% 0,87 -39,10% -30,02% 
2009 47,80% 54,97% 0,76 53,31% 13,80% 
2010 6,93% 4,17% 0,74 26,90% -16,59% 
2011 -32,77% -33,75% 0,89 -13,60% -21,92% 

Medelvärde 2,12% 3,25% 0,73 11,89% -5,04% 
Källa: Egen bearbetning. 
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Slutligen presenteras de riskjusterade resultaten för portföljens totala avkastning, inklusive 
obligationsdelen. För att åskådliggöra och presentera hur portföljens värde utvecklas över tid har 
författarna utgått från 100 000 SEK som indexvärde vid det första köpet av en portfölj. De 
ackumulerade avkastningarna visar absolutbelopp, och är således ej riskjusterade. Vidare 
presenteras den ackumulerade procentuella avkastningen i jämförelse med index i figur 1. 
 
Tabell 5. Riskjusterad totalavkastning samt ackumulerad avkastning för strategi 1. 

År Totalavkastning 
Ackumulerad 
avkastning 

Ackumulerad 
indexutveckling 

1992 -16,06% 84 233 102 420 
1993 19,01% 98 826 161 158 
1994 9,32% 108 233 171 488 
1995 5,72% 113 763 204 448 
1996 26,87% 140 505 291 359 
1997 31,88% 182 464 369 764 
1998 -20,60% 142 631 408 811 
1999 34,83% 168 880 640 198 
2000 -5,58% 166 536 573 425 
2001 -0,72% 170 564 507 252 
2002 -16,84% 160 076 331 337 
2003 38,09% 204 990 444 555 
2004 26,13% 248 692 539 111 
2005 39,03% 320 803 737 127 
2006 30,12% 392 353 948 756 
2007 -3,51% 385 064 924 278 
2008 -50,87% 204 728 562 885 
2009 51,14% 290 803 862 960 
2010 8,45% 301 990 1 095 096 
2011 -25,99% 227 527 946 163 

Medelvärde 5,51% 
  Std. avv. 25,81% 
  Källa: Egen bearbetning. 

 
Figur 1. Ackumulerad avkastning för strategi 1 i jämförelse med index. 

 
Källa: Egen bearbetning. 
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3.2$Strategi$2$
Författarnas andra värdeinvesteringsstrategi kombinerar kriterierna 1 och 3 från Rea (1977). 
Dessa innebär (1) en vinst/pris-avkastning som motsvarar minst dubbla avkastningen av en 
AAA-klassad obligation samt (3) en direktavkastning på minst två tredjedelar av räntan på en 
AAA-klassad obligation. Detta ytterligare kriterium förminskar urvalet genom att endast filtrera 
ut aktier med relativt höga direktavkastningar. De år det funnits fler än 30 köptillfällen har 
författarna konsekvent teoretiskt ökat värdet på statsobligationen, som i sin tur påverkar 
gränsvärdena för både P/E-tal och direktavkastning. Detta urval ligger till grund för portföljens 
sammansättning vid varje köptillfälle. Portföljen har, enligt tidigare modell, delats upp i 40 
andelar vilket medför olika fördelning mellan aktier och obligationer de olika åren. Genom detta 
uppnår portföljen den nivå av diversifiering som krävs enligt Graham (2003). Vidare har 
direktavkastningen återinvesterats i aktien. Totalavkastningen har justerats mot de vid 
tidpunkterna aktuella växelkurserna och hänsyn har tagits till respektive årsportföljs risk. Detta 
valuta- och riskjusterade värde ger möjlighet att rättvist mäta totalavkastningen gentemot 
indexavkastningen. Den ackumulerade avkastningen har utgått från en ursprunglig investering på 
100 000 SEK. Figur 2 visar ackumulerad avkastning på både strategi 2 och index. 
 
Tabell 6. Riskjusterad totalavkastning samt ackumulerad avkastning för strategi 2. 

År Totalavkastning 
Ackumulerad 
avkastning 

Ackumulerad 
indexutveckling 

1992 -8,43% 91 507 102 420 
1993 8,57% 99 350 161 158 
1994 9,71% 108 996 171 488 
1995 8,64% 118 153 204 448 
1996 11,63% 131 240 291 359 
1997 12,58% 146 224 369 764 
1998 -18,32% 117 792 408 811 
1999 41,51% 148 307 640 198 
2000 -10,69% 140 572 573 425 
2001 3,13% 151 178 507 252 
2002 -4,58% 158 834 331 337 
2003 42,41% 213 280 444 555 
2004 25,62% 256 218 539 111 
2005 38,64% 328 038 737 127 
2006 22,68% 374 793 948 756 
2007 -8,32% 351 711 924 278 
2008 -46,93% 202 758 562 885 
2009 39,98% 254 183 862 960 
2010 22,09% 289 940 1 095 096 
2011 -29,35% 214 306 946 163 

Medelvärde 5,10% 
  Std. avv. 23,67% 
  Källa: Egen bearbetning. 
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Figur 2. Ackumulerad avkastning för strategi 2 i jämförelse med index. 

 
Källa: Egen bearbetning. 

3.3$Strategi$3$
Den tredje strategin som författarna använt skärper kraven ytterligare. Reas (1977) tio kriterier 
utgör rigorösa krav för att kvalificera för köp. Dock medges att dessa strängt begränsar urvalet 
och antagligen diskvalificerar alla aktier på någon punkt. Med det i åtanke värderades de 
viktigaste kriterierna till nr 1, 3 och 6, som tillsammans ansågs ge ett i stort sett lika bra urval av 
aktier som alla tio. Förutom (1) en vinst/pris-avkastning som motsvarar minst dubbla 
avkastningen av en AAA-klassad obligation samt (3) en direktavkastning på minst två tredjedelar 
av räntan på en AAA-klassad obligation krävs då också (6) att företagets totala skuld måste 
understiga eget kapital exklusive immateriella tillgångar. Eftersom endast kriterierna 1 och 3 
ingick i tidigare strategier medför det sista kriteriet en ytterligare begränsning av de aktier som 
kvalificerar för köp. De företag vars totala skuld överstiger eget kapital exklusive immateriella 
tillgångar exkluderas från urvalet. Den finansiella sundhet som detta kriterium medför anses vara 
viktigare än tillväxt och stabilitet i vinsten (Rea, 1977). De aktier som kvarstår och kvalificerar 
för detta urval har använts som grund för de portföljer som köpts varje år. Årsportföljen har 
enligt tidigare modell delats in i 40 lika stora delar, där de köpvärda aktierna kombinerats med 
kompletterande obligationsandelar. Den diversifiering som uppnås är betryggande enligt 
Grahams värdeinvesteringsstrategi (Graham, 2003). Totalavkastningen har justerats mot aktuella 
växelkurser och direktavkastningen har återinvesterats i aktien. Vidare har resultaten justerats 
mot respektive portföljs risk. Samtliga värdepappers betavärden har sammanvägts och utgör 
tillsammans portföljrisken. Denna har använts för att, genom Jensens alfa, ta fram ett värde som 
jämför portföljavkastningen i förhållande till marknadsavkastningen. Den ackumulerade 
avkastningen har utgått från en första investering på 100 000 SEK år 1992. Utvecklingen av 
portföljerna i strategi 3 åskådliggörs även i figur 3 som visar ackumulerad avkastning i 
förhållande till index.  
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Tabell 7. Riskjusterad totalavkastning samt ackumulerad avkastning för strategi 3. 

År Totalavkastning 
Ackumulerad 
avkastning 

Ackumulerad 
indexutveckling 

1992 5,83% 105 977 102 420 
1993 8,57% 115 060 161 158 
1994 9,71% 126 232 171 488 
1995 10,56% 139 532 204 448 
1996 8,84% 151 568 291 359 
1997 7,26% 161 807 369 764 
1998 -13,17% 138 833 408 811 
1999 48,16% 188 864 640 198 
2000 2,31% 200 190 573 425 
2001 8,10% 220 538 507 252 
2002 -6,57% 218 661 331 337 
2003 29,50% 273 734 444 555 
2004 24,63% 332 665 539 111 
2005 39,59% 448 781 737 127 
2006 25,62% 544 401 948 756 
2007 -7,81% 508 453 924 278 
2008 -44,62% 300 354 562 885 
2009 46,18% 399 499 862 960 
2010 19,41% 452 531 1 095 096 
2011 -22,63% 361 635 946 163 

Medelvärde 7,46% 
  Std. avv. 22,18% 
  Källa: Egen bearbetning. 

 
Figur 3. Ackumulerad avkastning för strategi 3 i jämförelse med index. 

 
Källa: Egen bearbetning. 
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index under ett flertal år under 20-årsperioden, trots att den genomsnittliga avkastningen är lägre 
än index. Författarna avser att pröva hur väl detta förhållande håller statistiskt. Hypotesen är 
sålunda att värdeinvesteringsstrategierna kommer generera bättre riskjusterad avkastning än 
marknadsindex över de studerade 20 åren. För att kunna undersöka detta används en 
hypotesprövning, med nollhypoteser och mothypoteser enligt följande: 
 
Kriterium 1. P/E-tal. 
H0: β1 ≥ 0 
HA: β1 < 0 
 
Kriterium 3. Direktavkastning. 
H0: β2 ≤ 0 
HA: β2 > 0 
 
Kriterium 6. Skuld/tillgångskvoten. 
H0: β3 ≥ 0 
HA: β3 < 0 
 
För att kunna förkasta nollhypotesen krävs ett beräknat t-värde som ställs mot ett kritiskt t-värde. 
Vi förkastar H0 om absolutbeloppet av det beräknade t-värdet är större än det kritiska t-värdet 
och har det tecken som ges av mothypotesen. Om H0 ej kan förkastas kan vi inte heller statistiskt 
säkerställa resultatet. Detta är ett ensidigt hypotestest och författarna har valt att använda ett 
konfidensintervall på 95%. För den första strategin används 20 observationer och en oberoende 
variabel, vilket ger 18 frihetsgrader (N - K - 1). Det kritiska t-värdet blir då 1,734. Den andra 
strategin har två oberoende variabler. Antalet frihetsgrader är 17 och det kritiska t-värdet blir då 
1,740. För den tredje strategin med tre oberoende variabler och därmed 16 frihetsgrader, blir det 
kritiska t-värdet 1,746. Den riskjusterade avkastningen i förhållande till index har använts som 
den beroende variabeln, medan de olika kriterierna har valts som oberoende variabler. I den 
första strategin har endast P/E-tal använts som oberoende variabel, medan direktavkastningen har 
adderats i den andra och slutligen skuld/tillgångskvoten i den tredje. Dessa tre regressioner har 
utförts och genererat följande data: 
 
Tabell 8. Regressionsdata för strategi 1. 
R 0,03839 

    R Square 0,00147 
    Standard Error 14,90532 
    Total Number Of Cases 20 
    

      
- Coefficients Standard Error t Stat p-level 

H0 (5%) 
rejected? 

Intercept -4,59447 12,36616 -0,37154 0,71458 No 
P/E-tal -0,40827 2,50493 -0,16299 0,87234 No 

Källa: Egen bearbetning. 
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Den första värdeinvesteringsstrategin genererar ett beräknat t-värde på |0,163|, vilket är lägre än 
det kritiska t-värdet 1,734. Den har ett negativt tecken, vilket var förväntat. Enligt beslutsregeln 
kan vi dock inte förkasta nollhypotesen i detta fall. Vidare är förklaringsgraden R2 mycket låg. 
 
Tabell 9. Regressionsdata för strategi 2. 
R 0,21107 

    R Square 0,04455 
    Standard Error 17,58023 
    Total Number Of Cases 20 
    

      
- Coefficients Standard Error t Stat p-level 

H0 (5%) 
rejected? 

Intercept -92,36728 102,74463 -0,899 0,38121 No 
P/E-tal 7,59191 8,7752 0,86515 0,399 No 

Direktavkastning 6,50498 8,63038 0,75373 0,46132 No 
Källa: Egen bearbetning. 
 
Den andra värdeinvesteringsstrategin genererar ett beräknat t-värde på |0,866| för P/E-tal och 
|0,754| för direktavkastningen, vilka båda är lägre än det kritiska t-värdet 1,740. Båda har 
positiva tecken, medan vi förväntade oss ett negativt tecken för P/E-tal och positivt för 
direktavkastningen. Enligt beslutsregeln kan vi inte förkasta nollhypotesen i detta fall. 
Förklaringsgraden, 0,0446, är även i detta fall låg. 
 
Tabell 10. Regressionsdata för strategi 3. 
R 0,35856 

    R Square 0,12857 
    Standard Error 17,5313 
    Total Number Of Cases 20 
    

      
- Coefficients Standard Error t Stat p-level 

H0 (5%) 
rejected? 

Intercept -108,8723 120,00237 -0,90725 0,37774 No 
P/E-tal 5,58666 7,03538 0,79408 0,43877 No 

Direktavkastning 10,19862 13,34787 0,76406 0,45595 No 
Skuld/tillgångar 43,61115 34,79632 1,25333 0,22809 No 

Källa: Egen bearbetning. 
 
Den tredje värdeinvesteringsstrategin genererar ett beräknat t-värde på |0,794| för P/E-tal, |0,764| 
för direktavkastningen och |1,253| för skuld/tillgångskvoten. De är alla tre lägre än det kritiska t-
värdet 1,746. Alla tre har positiva tecken, medan vi förväntade oss negativa tecken för P/E-tal 
och skuld/tillgångskvoten. Vi kan inte förkasta nollhypotesen i detta fall enligt beslutsregeln. 
Förklaringsgraden är högre än i de ovanstående regressionerna, men fortfarande låg. 
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Sammanfattningsvis kan författarna inte bekräfta att mothypoteserna var signifikanta på 5%-
nivån och därmed kan inte nollhypoteserna förkastas. Utifrån dessa resultat kan författarna inte 
dra slutsatsen att någon av de studerade värdeinvesteringsstrategierna ger en riskjusterad 
avkastning högre än marknadsindex över den observerade 20-årsperioden. 

4.Slutord.
Författarnas hypotes om att värdeinvesteringar utifrån ett fåtal kriterier skulle ge bättre 
riskjusterad avkastning än marknadsindex över en 20-årsperiod kunde inte valideras. Under 
perioden 1992-2011 gav marknadsindex bättre riskjusterad avkastning än de tre 
värdeinvesteringsstrategier som studerats. Strategierna baserades på en, två eller tre kriterier. 
Kriterierna var kopplade till respektive års statsobligationsränta, som låg till grund för respektive 
års krav på P/E-tal och direktavkastning. Kriteriet skuld/tillgångskvot under ett var samma för 
alla år. Författarnas hypotes kunde inte bekräftas statistiskt, varför slutsatsen att strategierna 
fungerade bättre än index under 1992-2011 inte kan dras. De kriterier som legat till grund för 
urvalet är vanliga inom värdeinvesteringar men det finns ingen gemensam, exakt definition av 
begreppet. Sålunda är det möjligt att andra kriterier av värdeinvesteringskaraktär, eller 
kombinationer av kriterier, hade genererat starkare resultat. Benjamin Graham, som anses vara 
värdeinvesteringarnas upphovsman, föreslog ett flertal kriterier, varav författarna valt ut några av 
de mest fundamentala. Risken med att addera fler kriterier blir att inga, eller mycket få, aktier 
kvalificerar för urvalet. Att sålunda använda rätt kriterier och rätt antal kriterier, är ingen 
självklarhet. Möjligtvis hade andra kriterier, eller kombinationer av kriterier, genererat en 
riskjusterad avkastning överstigandes marknadsindex över samma period.  

Rea (1977) rekommenderar vidare en portfölj med 30 aktier eller fler vilket legat till 
grund för författarnas portföljkonstruktion. Ett större antal aktier, såsom exempelvis 50 eller 100, 
hade sannolikt genererat andra resultat. Det är dock inte givet att dessa ytterligare värdepapper 
skulle stärka portföljens prestation gentemot index. De maximalt 30 aktier författarna valt varje 
år har varit de bäst kvalificerade utifrån givna kriterier. Författarna har strävat efter att 
koncentrera effekten av strategierna genom att använda ett relativt begränsat antal aktier. De 
olika årens relativt stora variation i statsobligationsräntan medför också variation i kriterierna 
respektive år. Implikationen av detta blir att antalet aktier som kvalificerar respektive år varierar 
kraftigt. En maxbegränsning av något slag bör därmed bestämmas för att kunna studera 
strategins effekt.  

En central ståndpunkt för alla värdeinvesterare är att portföljen måste vara 
väldiversifierad. Oavsett hur attraktiv en aktie är går det inte med säkerhet att förutspå hur den 
kommer utvecklas i framtiden. Historisk framgång är inte tillräckligt för att blint lita på att den 
kommer fortsätta växa. Genom diversifiering kan hela, eller delar av, den osystematiska risken 
minskas. När en aktie i portföljen tappar i värde, kan det på så sätt kompenseras genom tillväxt i 
en annan. Författarna har valt ett viktsystem med lika andelar för samtliga värdepapper i 
portföljen. De 40 andelarna tilldelar varje värdepapper 2,5% av portföljens totala vikt per styck. 
Ett annat viktsystem hade kunnat användas, såsom att summera alla företags totala börsvärde och 
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väga varje enskilt företags börsvärde mot detta för att beräkna vikter. Ytterligare ett annat 
viktsystem hade kunnat grundas i att värdera varje aktie efter hur väl den uppfyller de specifika 
kriterierna. Högst vikt tilldelas aktien som bäst kvalificerar till urvalet och så vidare. Andra 
viktsystem hade sannolikt lett till andra resultat. Författarna har dock bedömt att ett jämnt 
fördelat viktsystem var det bäst lämpade valet.  

En aktiv investerares strävan att investera tid och engagemang för att finna attraktiva 
värdepapper kan visa sig på olika sätt. Författarna har valt att omvärdera och byta ut portföljen 
på årsbasis. De aktier som fortfarande kvalificerar sig bland de 30 bästa nästföljande år kvarstår 
sålunda i portföljen. Författarnas val att använda årsintervall används också i andra strategier, 
såsom “The foolish four” samt i Basu (1977). Oertmann (2000) har i sin studie hållit portföljerna 
i ett halvår innan de omvärderats och sålts. Ett annat intervall, såsom att byta ut portföljen på 
kvartals- eller halvårsbasis hade sannolikt lett till ett annat resultat.  

Marknadsindex tilldelas betavärdet ett per definition, eftersom det är referensen som 
andra värdepapper jämförs med. De kriterier som har legat till grund för våra urval har genererat 
medelvärden för portföljbetavärdet för aktiedelen på 0,73 för strategi 1; 0,86 för strategi 2 och 
0,66 för strategi 3. Detta är låga värden och har varit till strategiernas fördel när vi beräknat den 
riskjusterade avkastningen. Det har dock inte varit ett egensyfte, utan en konsekvens av våra 
kriterier. Det visar att alla tre strategierna tenderar att välja ut aktier med låg risk, vilket teoretiskt 
sett är fördelaktigt i dåliga tider. I gengäld stiger de dock inte lika mycket i goda tider. Även den 
del av portföljen som består av obligationer sänker den totala risken. Författarna anser att 
investeringar i den svenska statsobligationen är riskfria, varför de givits betavärdet noll. De 
bidrar alltså ytterligare till en väldiversifierad portfölj.  
 De olika kriterierna syftar till att identifiera finansiellt sunda företag med 
tillväxtpotential. För den andra och tredje strategin har ett respektive två kriterier adderats till det 
grundläggande om P/E-tal. Det har ytterligare ökat kraven och därmed minskat antalet köpvärda 
bolag. Författarna har värderat P/E-talet till det viktigaste kriteriet, följt av direktavkastningen 
och slutligen skuld/tillgångskvoten. Det är, som väntat, den tredje strategin med hårdast krav, 
som ger bäst avkastning av de tre. Den ger i snitt 7,46% per år över 20-årsperioden, i jämförelse 
med marknadens 11,89%. 7,46% är en relativt bra avkastning jämfört med exempelvis vissa 
andra sparformer, men marknadens höga utveckling under perioden är svårslagen. De andra 
strategierna, med mildare krav, genererar en avkastning på 5,51% för strategi 1 och 5,10% för 
strategi 2. Oväntat blir avkastningen sämre när kriteriet om direktavkastning adderas. Båda 
resultaten visar dock god positiv avkastning över 20-årsperioden, men står sig inte mot 
marknadens utveckling. Regressionsanalysen visar att t-värdet för P/E-talet ökar i strategi 2 
jämfört med strategi 1. Det är dock långt ifrån signifikant, inte minst eftersom den har oväntat 
tecken. I strategi 3 minskar t-värdet något, medan t-värdet för direktavkastning ökar marginellt. 
De har dock båda fel tecken och är långt ifrån signifikanta. Skuld/tillgångskvoten i tredje 
strategin har det beräknade t-värde som ligger närmast det kritiska t-värdet, med rätt tecken. Det 
verkar sålunda finnas fler faktorer som påverkar aktieutvecklingen än de tre vi testat.  
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De erhållna förklaringsgraderna, det vill säga R2-värdena i tabell 8, 9 och 10 visar låga 
tal. Det är 0,00147 för strategi 1; 0,0446 för strategi 2 och 0,129 för strategi 3. Det indikerar 
ytterligare att de tre kriterierna inte är ensamma att förklara hela variationen i utvecklingen. 
Värdena ligger dock i linje med vad andra studier kommit fram till. Oppenheimer (1984) finner 
resultat med förklaringsgrader, eller R2-värden, på mellan 0,0120 som lägst och 0,308 som högst. 
I studien av Oertmann (2000) finner han förklaringsgrader på mellan 0,0294 och 0,106. 
Författarnas resultat är långt ifrån komplett förklarade av de studerade variablerna, men 
förklaringsgraderna ligger i linje med motsvarande studier. 

Valet av startår och slutår spelar stor roll för en studies resultat. Författarna har även 
analyserat kortare intervall inom ramen för den aktuella 20-årsperioden. Grahams kriterier har 
exempelvis de tio första åren på 2000-talet gett en investerare en högre avkastning än SIXPRX. 
Strategi 1 gav en genomsnittlig avkastning på 2,94 procentenheter över aktieindex. Vidare gav 
strategi 2 en avkastning på 4,12 procentenheter över index och strategi 3 en avkastning på 5,60 
procentenheter bättre än index. Under denna kortare tidsperiod genererade alltså alla tre 
värdeinvesteringsstrategierna avkastningar högre än marknadsindex. Slutsatsen blir följaktligen 
att vilka årtal investeringsperioden startar och slutar är av betydelse för utvecklingen av en 
värdeinvestering i förhållande till aktieindex. Betydelsen av vilka årtal en investering påbörjas 
och avslutas medför svårigheter att statistiskt säkerställa en slutsats om författarnas hypotes och 
frågeställning. Ett större urval av data från ett intervall längre än 20 år hade medfört ökade 
möjligheter att statistiskt säkerställa resultatet av denna frågeställning.  

Ett hänsynstagande till rådande konjunktur hade vidare kunnat öka möjligheten att 
statistiskt säkerställa resultatet av denna studie. De olika intervallens resultat påverkas av 
rådande konjunktur på aktuella marknader vilket gör vår studie beroende av 
omvärldsförändringar. Det valda intervallet på 20 år innehåller flera nedgångar i konjunkturen. 
Fram till och med 1992 hade Sverige en fast växelkurs som var låst mot andra viktiga valutor. 
Denna växelkurs övergick då i en rörlig kurs vilket innebar att den svenska kronan försvagades 
gentemot bland annat de nordiska valutorna. Den ekonomiska nedgången som orsakade denna 
växelkurssystemsförändring innebär att denna studie har sitt startår i en lågkonjunktur. År 2000 
sprack den så kallade IT-bubblan, vilket medförde en global konjunkturnedgång. År 2008 
började en global finanskris ta form utifrån en övervärderad och överbelånad bostadsmarknad i 
USA, vilket påverkade även de nordiska marknaderna negativt. Konjunkturnedgångar och 
uppgångar påverkar tillväxten både i värdeinvesteringsstrategier och aktieindex. Oertmann 
(2000) fastslår att riskpremiens storlek för en värdeinvestering varierar med rådande konjunktur. 
Dessa konjunktursvängningar leder således till avkastningsskillnader i olika 
investeringsintervall. Startår samt intervallängd har således betydelse för resultatet och 
slutsatserna av denna studie.  

Klerck och Maritz (1997) applicerade Grahams teorier på den industriella 
aktiemarknaden i Sydafrika för perioden 1977-1994. De har använt kriterium 1, 3 och 6 och 
kombinerat dessa kriterium enligt 1 och 6, 3 och 6 samt 1, 3 och 6. Dessa aktier handlas på 
börsen i Johannesburg och deras studie avgränsar transaktions- och skattekostnader. De 
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riskjusterade resultat som presenteras visar att investeringarna hade medfört en avkastning högre 
än det industriella indexet. För de tre olika strategierna varierade avkastningen mellan 9 och 12 
procentenheter utöver marknadens avkastning för perioden. Vidare har avkastningen visat 
negativa resultat för vissa kortare intervall inom perioden 1977-1994. Resultaten för studien 
visar att en avkastning utöver marknadens har varit möjlig och att en viss mån av ineffektivitet 
råder. (Klerck och Maritz 1997). Denna artikel påvisar resultat i linje med författarnas studie. 
Utifrån strategier baserade på samma kriterier har avkastningar större och mindre än aktieindex 
uppnåtts, baserat på valda studieår. Avkastningarna har varit av samma storleksordning som 
författarna åstadkommit under de första tio åren av 2000-talet. Det stärker författarnas slutsats 
om valet av studieårens stora betydelse för resultatet. 

Författarna har inte kunnat visa att marknaden varit ineffektiv under perioden 1992-2011 
på de nordiska börserna. Flera andra studier har dock funnit ineffektiva delar av den globala 
marknaden, där utrymme finns för värdeinvesteringar. En stor andel av studierna om 
värdeinvesteringar är gjorda på den amerikanska marknaden. Oppenheimer (1984) undersöker de 
amerikanska börserna New York Stock Exchange och American Stock Exchange under perioden 
1974 till 1984 för att finna undervärderade aktier. Baserat på låga P/E-tal, höga 
direktavkastningar samt en skuld/tillgångskvot under ett fann han aktier som gav statistiskt 
säkerställda resultat över marknadens utveckling. Storleken på riskpremien varierade mellan 
åren, med ett genomsnitt på 38% när kriterium 1 och 3 användes. Vidare, 26% för de två sista 
kriterierna och 29% när alla tre kriterier inkluderades. Motsvarande index, inklusive 
återinvesterade utdelningar, gav ett genomsnitt på 14% per år. Vissa resultat var signifikanta på 
1%-nivån, med andra först på 5%-nivån och slutligen vissa på 10%-nivån. (Oppenheimer 1984). 
Detta stärker författarnas hypotes om en delvis ineffektiv marknad. En svaghet i Oppenheimers 
studie är det relativt korta tidsintervallet på endast tio år. 

Oertmann (2000) påpekar att det finns en brist på plausibla ekonomiska förklaringar för 
hela storleken på riskpremien som en värdeinvestering kan skapa. En del av förklaringen ligger i 
kompensationen för den vanligen ökade risken en värdeinvestering medför. Studien fokuserar på 
riskpremien på 18 aktiemarknader under perioden januari 1980 till juni 1999 och förklaringar till 
denna. Urvalet har baserats på låga PB-tal, vilket är en kvot mellan aktiepriset och det bokförda 
värdet. På de flesta av dessa 18 länders marknader presterar värdeinvesteringarna bättre än 
motsvarande marknadsindex, om än med varierande storlek. Rådande konjunktur speglas i 
riskpremien i alla länder. Den globala ekonomiska situationen speglar storleken på riskpremien 
som finns att ta del av. (Oertmann, 2000). Författarnas slutsats om att marknaden inte kan 
bevisas vara ineffektiv står därmed i kontrast till flera liknande studier. Trots att de undersökta 
kriterierna, i olika kombinationer, inte har överträffat marknadens utveckling kan det vara 
möjligt genom ett annat tillvägagångssätt, såsom ovan diskuterats. 

4.1$Framtida$studier$
Slutligen föreslår författarna utvidgade framtida studier inom området. Framförallt studier under 
en längre tidsperiod, såsom 50 år, skulle klargöra om värdeinvesteringsstrategier fungerar lika 
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väl på de nordiska marknaderna som studier visat på bland annat de amerikanska marknaderna. 
På så sätt spelar det ekonomiska klimatet mindre roll, då exempelvis en konjunkturnedgång 
under en kortare studie kan snedvrida resultatet. Vidare, att utvidga studien till större portföljer, 
innehållandes exempelvis 50 eller 100 aktier. Andelen måste dock vara rimligt stor i förhållande 
till respektive års antal börsnoterade företag. Risken blir annars att det blir svårt att särskilja 
strategin från marknadens generella utveckling. Värdeinvesteringar baserat på andra kriterier 
inom värdeinvesteringsramverket, eller kombinationer av kriterier skulle ytterligare vidga 
perspektiven. Sedan en stor del av ramverket för värdeinvesteringar skrevs har IT-utvecklingen 
revolutionerat aktiehandeln. Datorer programmeras och används idag för mycket snabba affärer. 
Studier på hur dessa verktyg förändrar förutsättningarna att hitta ineffektiva delar av marknaden 
och sålunda utrymme för värdeinvesteringar, är ytterligare ett område som bör belysas framöver. 
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Appendix.1.B.Ordförklaringsdel.
AAA Bond Yield: Avkastningen på en obligation med högsta kreditvärdighet enligt något av de 
amerikanska kreditvärderingsinstituten Moody's, Standard & Poor's eller Fitch. Motsvaras i 
Sverige närmast av svenska statens statsobligation eller statsskuldväxel. 
Avistakurs: Den växelkurs som används vid köp eller försäljning av valuta för omedelbar 
leverans. 
Bokfört värde: Bokfört värde definieras som totala antalet tillgångar minus avskrivningar och 
anspråk från ägare av preferensaktier i företaget samt lånat kapital. Det bokförda värdet kan 
likställas med eget kapital exklusive immateriella tillgångar. 
Diversifiering: Diversifiering är en riskhanteringsteknik där flera olika värdepapper kombineras i 
en portfölj för att minska risken. Värdepapprena kan vara av olika typer, såsom aktier och 
obligationer. Genom diversifiering kan investeraren minska den osystematiska risken då den 
positiva avkastningen för vissa värdepapper kompenserar den negativa avkastningen hos andra. 
Konjunkturcykel: Konjunkturen, eller det rådande ekonomiska tillståndet i en ekonomi, innefattar 
variabler som arbetslöshet, tillväxt och inflation. En konjunkturcykel är perioden mellan två låg- 
eller högkonjunkturers klimax. 
Kortnamn: En förkortning av ett aktienamn som används för att identifiera en specifik aktie på 
en specifik börs. Kortnamnet kan bestå av bokstäver, siffror eller en kombination av dessa. 
Kovarians: Ett mått på samspelet mellan två variabler. Positiv kovarians innebär att 
aktieavkastningarna rör sig i samma riktning medan negativ kovarians innebär rörelse i motsatt 
riktning. 
Nominellt och reellt värde: Ett nominellt värde är det belopp ett värdepapper är utställt på. Ett 
reellt värde är justerat för inflation. 
Osystematisk risk: Risken som är sammankopplad med en specifik aktie. Den kan minskas 
genom diversifiering av portföljen. 
Portfölj: En sammansättning av ekonomiska produkter, vanligen värdepapper såsom aktier och 
obligationer. 
Riskfri investering: Investering i ett värdepapper utan risk för utebliven betalning. Vanligen 
används en statsobligation eller statsskuldväxel som substitut. 
Riskpremie: Avkastningen som avser kompensation till en investerare för en investering i ett mer 
riskabelt värdepapper än en riskfri investering. 
Systematisk risk: Risk, innehållandes faktorer som samhällets räntenivåer, konjunkturcykler och 
krig, som inte kan undvikas genom diversifiering. 
Terminskurs: När två parter ingår avtal om köp eller försäljning av valuta till ett på förhand 
avtalat pris och leverans på ett senare angivet datum. Syftet är att undvika valutarisken och 
perioden är vanligen maximalt ett år. 
Varians: Ett mått på spridningen av en uppsättning data runt dess medelvärde. Varians är således 
de genomsnittliga kvadrerade avvikelserna från medelvärdet. 
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Appendix.2.B.Tabeller.
Tabell I. Valutajusterad avkastning för strategi 1. 

År Kursutveckling Direktavkastning 
Ojusterad 
avkastning 

Valutajusterad 
avkastning 

1992 -29,03% 3,16% -25,88% -28,18% 
1993 41,92% 1,78% 43,70% 58,60% 
1994 4,25% 2,59% 6,84% 9,36% 
1995 -15,85% 5,06% -10,79% -4,47% 
1996 33,84% 4,02% 37,86% 28,66% 
1997 37,67% 5,70% 43,37% 45,34% 
1998 -34,17% 3,98% -30,19% -30,78% 
1999 16,10% 5,62% 21,72% 22,88% 
2000 -11,44% 6,16% -5,28% -3,64% 
2001 -13,30% 8,38% -4,91% 1,52% 
2002 -17,84% 4,96% -12,88% -9,96% 
2003 35,13% 5,33% 40,46% 35,86% 
2004 25,79% 3,77% 29,56% 26,95% 
2005 27,12% 5,62% 32,74% 37,54% 
2006 24,74% 4,23% 28,97% 28,50% 
2007 -7,78% 3,77% -4,01% -3,87% 
2008 -68,58% 4,36% -64,22% -63,74% 
2009 44,63% 3,16% 47,80% 54,97% 
2010 2,94% 3,99% 6,93% 4,17% 
2011 -34,10% 1,33% -32,77% -33,75% 

Medelvärde -2,51% 4,34% 2,12% 3,25% 
Källa: Egen bearbetning. 
 
Tabell II. Antal köpvärda och utvalda aktier för strategi 2 utifrån justerat P/E-tal och 
direktavkastning samt portföljandelar. 

År 
Antal köpvärda 
aktier 

Antal utvalda 
aktier 

Justerat 
P/E-tal 

Justerad 
direktavkastning 

Andel 
aktier 

Andel 
obligationer 

1992 11 11 4,99 6,68 27,5% 72,5% 
1993 0 0 5,83 5,71 0% 100% 
1994 0 0 5,15 6,47 0% 100% 
1995 7 7 4,87 6,85 17,5% 82,5% 
1996 5 5 6,20 5,37 12,5% 87,5% 
1997 8 8 7,52 4,43 20% 80% 
1998 64 30 6,80 4,90 75% 25% 
1999 80 30 7,25 4,60 75% 25% 
2000 76 30 6,17 5,40 75% 25% 
2001 135 30 5,10 6,53 75% 25% 
2002 88 30 6,31 5,29 75% 25% 
2003 57 30 8,71 3,83 75% 25% 
2004 60 30 8,62 3,87 75% 25% 
2005 109 30 8,06 4,13 75% 25% 
2006 92 30 7,58 4,40 75% 25% 
2007 114 30 7,35 4,53 75% 25% 
2008 326 30 3,30 10,09 75% 25% 
2009 171 30 7,20 4,63 75% 25% 
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2010 189 30 8,61 3,87 75% 25% 
2011 345 30 6,25 5,33 75% 25% 

Källa: Egen bearbetning. 
 
Tabell III. Valutajusterad avkastning för strategi 2. 

År Kursutveckling Direktavkastning 
Ojusterad 
avkastning 

Valutajusterad 
avkastning 

1992 -61,47% 4,43% -57,04% -57,30% 
1993 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
1994 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
1995 -13,90% 7,18% -6,72% -0,41% 
1996 30,87% 8,67% 39,54% 32,20% 
1997 18,21% 8,28% 26,50% 30,48% 
1998 -31,94% 4,88% -27,06% -27,60% 
1999 23,43% 7,14% 30,57% 32,88% 
2000 -17,08% 7,45% -9,63% -8,74% 
2001 -9,90% 10,74% 0,85% 8,36% 
2002 -7,46% 9,71% 2,24% 4,99% 
2003 42,01% 8,15% 50,15% 44,16% 
2004 20,92% 7,67% 28,59% 25,37% 
2005 22,93% 7,77% 30,69% 36,25% 
2006 10,77% 7,60% 18,38% 17,77% 
2007 -16,81% 7,03% -9,78% -9,60% 
2008 -66,00% 7,73% -58,28% -57,76% 
2009 19,47% 8,22% 27,70% 32,73% 
2010 12,12% 9,53% 21,65% 17,79% 
2011 -39,92% 5,86% -34,06% -35,65% 

Medelvärde -8,80% 6,87% -1,61% -1,01% 
Källa: Egen bearbetning. 
 
Tabell IV. Riskjusterad avkastning för strategi 2. 

År Statsobligationsränta Portföljutveckling Portföljbeta Indexutveckling 
Jensens 
alfa 

1992 10,02% -57,30% 1,03 2,42% -59,48% 
1993 8,57% 8,57% 0,00 57,35% 0,00% 
1994 9,71% 9,71% 0,00 6,41% 0,00% 
1995 10,27% -0,41% 0,85 19,22% -18,27% 
1996 8,06% 32,20% 0,87 42,51% -5,88% 
1997 6,65% 30,48% 0,71 26,91% 9,37% 
1998 5,02% -27,60% 0,73 10,56% -36,66% 
1999 4,98% 32,88% 0,60 56,60% -2,91% 
2000 5,37% -8,74% 0,54 -10,43% -5,61% 
2001 5,11% 8,36% 0,65 -11,54% 14,02% 
2002 5,30% 4,99% 0,68 -34,68% 26,81% 
2003 4,64% 44,16% 0,63 34,17% 20,83% 
2004 4,42% 25,37% 0,57 21,27% 11,42% 
2005 3,38% 36,25% 0,58 36,73% 13,67% 
2006 3,70% 17,77% 0,55 28,71% 0,30% 
2007 4,17% -9,60% 0,57 -2,58% -9,90% 
2008 3,89% -57,76% 0,86 -39,10% -24,77% 
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2009 3,25% 32,73% 0,61 53,31% -1,09% 
2010 2,89% 17,79% 0,55 26,90% 1,59% 
2011 2,61% -35,65% 0,73 -13,60% -26,40% 

Medelvärde 5,60% -0,14% 0,59 11,89% -7,29% 
Källa: Egen bearbetning. 
 
Tabell V. Antal köpvärda och utvalda aktier för strategi 3 utifrån justerat P/E-tal, 
direktavkastning och skuld/tillgångskvot samt portföljandelar. 

År 
Antal köpvärda 
aktier 

Antal utvalda 
aktier 

Justerat 
P/E-tal 

Justerad 
direktavkastning 

Skuld/ 
tillgångskvot 

Andel 
aktier 

Andel 
obligationer 

1992 3 3 4,99 6,68 <1 7,5% 92,5% 
1993 0 0 5,83 5,71 <1 0% 100% 
1994 0 0 5,15 6,47 <1 0% 100% 
1995 1 1 4,87 6,85 <1 2,5% 97,5% 
1996 1 1 6,20 5,37 <1 2,5% 97,5% 
1997 2 2 7,52 4,43 <1 5% 95% 
1998 42 30 8,20 4,07 <1 75% 25% 
1999 48 30 8,80 3,79 <1 75% 25% 
2000 42 30 7,94 4,20 <1 75% 25% 
2001 69 30 6,70 4,97 <1 75% 25% 
2002 42 30 8,77 3,80 <1 75% 25% 
2003 24 30 12,20 2,73 <1 75% 25% 
2004 30 30 11,31 2,95 <1 75% 25% 
2005 62 30 11,11 3,00 <1 75% 25% 
2006 40 30 11,85 2,81 <1 75% 25% 
2007 53 30 9,71 3,43 <1 75% 25% 
2008 178 30 5,43 6,13 <1 75% 25% 
2009 108 30 8,71 3,83 <1 75% 25% 
2010 115 30 10,87 3,07 <1 75% 25% 
2011 213 30 7,69 4,33 <1 75% 25% 

Källa: Egen bearbetning. 
 
Tabell VI. Valutajusterad avkastning för strategi 3. 

År Kursutveckling Direktavkastning 
Ojusterad 
avkastning 

Valutajusterad 
avkastning 

1992 -49,17% 4,81% -44,36% -43,88% 
1993 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
1994 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
1995 6,96% 8,48% 15,44% 20,92% 
1996 23,57% 7,13% 30,70% 30,70% 
1997 -2,27% 3,18% 0,91% 8,76% 
1998 -25,58% 4,66% -20,92% -20,60% 
1999 35,71% 7,45% 43,16% 46,39% 
2000 -4,77% 6,53% 1,76% 6,21% 
2001 -3,95% 9,47% 5,52% 11,85% 
2002 -10,80% 8,08% -2,72% -2,90% 
2003 26,93% 6,37% 33,30% 32,04% 
2004 21,00% 7,00% 28,00% 27,23% 
2005 35,27% 7,09% 42,35% 45,41% 
2006 22,11% 5,48% 27,59% 27,18% 
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2007 -15,21% 4,97% -10,24% -10,19% 
2008 -62,47% 5,99% -56,48% -55,87% 
2009 30,86% 8,26% 39,12% 42,93% 
2010 15,03% 6,85% 21,88% 16,74% 
2011 -31,06% 5,74% -25,31% -27,65% 

Medelvärde -3,88% 5,85% 2,17% 3,32% 
Källa: Egen bearbetning. 
 
Tabell VII. Riskjusterad avkastning för strategi 3. 

År Statsobligationsränta Portföljutveckling Portföljbeta Indexutveckling 
Jensens 
alfa 

1992 10,02% -43,88% 0,74 2,42% -48,31% 
1993 8,57% 8,57% 0,00 57,35% - 
1994 9,71% 9,71% 0,00 6,41% - 
1995 10,27% 20,92% 0,91 19,22% 2,51% 
1996 8,06% 30,70% 0,75 42,51% -3,20% 
1997 6,65% 8,76% 0,50 26,91% -8,11% 
1998 5,02% -20,60% 0,75 10,56% -29,79% 
1999 4,98% 46,39% 0,69 56,60% 5,96% 
2000 5,37% 6,21% 0,69 -10,43% 11,71% 
2001 5,11% 11,85% 0,84 -11,54% 20,64% 
2002 5,30% -2,90% 0,81 -34,68% 24,16% 
2003 4,64% 32,04% 0,81 34,17% 3,62% 
2004 4,42% 27,23% 0,75 21,27% 10,09% 
2005 3,38% 45,41% 0,81 36,73% 14,93% 
2006 3,70% 27,18% 0,77 28,71% 4,21% 
2007 4,17% -10,19% 0,76 -2,58% -9,22% 
2008 3,89% -55,87% 0,89 -39,10% -21,69% 
2009 3,25% 42,93% 0,65 53,31% 7,18% 
2010 2,89% 16,74% 0,66 26,90% -1,98% 
2011 2,61% -27,65% 0,79 -13,60% -17,45% 

Medelvärde 5,60% 4,23% 0,66 11,89% -3,46% 
Källa: Egen bearbetning. 
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Aktier i portföljkonstruktion.

Strategi 1
1992 STOREBRAND DK COMPANY
BRONDBY IF 'B' MIDWAY HOLDINGS 'A' ARHUS ELITE 'B'
DK COMPANY SEB 'C' RINGKJOBING LANDBOBANK
DANTHERM VOLVO 'B' SIF FODBOLD 'B'
HOJGAARD HOLDING 'A' SKJERN BANK
VORDINGBORG BANK 1995 TONDER BANK
UPONOR BRONDBY IF 'B' VESTJYSK BANK
STORA ENSO 'A' DANTHERM RAUTARUUKKI 'K'
STORA ENSO 'R' UPONOR YIT
NOKIA KEMIRA ABG SUNDAL CLI.HLDG.
ATEA METSA BOARD 'B' DNB
STOREBRAND METSA BOARD 'A' JINHUI SHIP.& TRSP.
WILHS.WILHELMSEN HDG.'A' POHJOLA PANKKI A SPAREBANK 1 NORD-NORGE
WILHS.WILHELMSEN HDG.'B' RAUTARUUKKI 'K' NORSKE SKOGINDUSTRIER
BEIJER ALMA 'B' RAISIO SPB.1 RINGERIKE HADELAND
ELOS 'B' TULIKIVI 'A' SPAREBANKEN OST
ENEA UPM-KYMMENE SPAREBANK 1 SR BANK
PEAB 'B' DNB SPAREBANKEN VEST
INTELLECTA 'B' SPAREBANKEN MORE VOSS VEKSEL-OG LMDBK.
JM MIDWAY HOLDINGS 'A' NORDEA BANK
LUNDBERGFORETAGEN 'B' REDERI AB TNSAT.'B'
MIDWAY HOLDINGS 'A' 1996
NCC 'A' BRONDBY IF 'B' 1998
NCC 'B' DIBA BANK DALHOFF LAR.& HORNEMAN
SEB 'A' DK COMPANY DMPKBT.NORDEN
SEB 'C' NORDJYSKE BANK TORM
SKANSKA 'B' GRONLANDSBANKEN EQ
SVENSKA HANDBKN.'A' JYSKE BANK PANOSTAJA

KREDITBANKEN RAUTE 'A'
1993 LOLLANDS BANK RAUTARUUKKI 'K'
DANTHERM OSTJYDSK BANK NORVESTIA
ARHUS ELITE 'B' RINGKJOBING LANDBOBANK ARENDALS FOSSEKOMPANI
UPONOR SKJERN BANK BORGESTAD 'A'
STORA ENSO 'A' SPAREKASSEN FAABORG DNO INTERNATIONAL
STORA ENSO 'R' TONDER BANK FARSTAD SHIPPING
POHJOLA PANKKI A VINDERUP BANK SPAREBANK 1 NORD-NORGE
TIDE VESTJYSK BANK ODFJELL 'A'

METSA BOARD 'B' ODFJELL 'B'
1994 RAUTE 'A' SPB.1 RINGERIKE HADELAND
DIBA BANK BORGESTAD 'A' STOLT-NIELSEN
DJURSLANDS BANK DNB SOLSTAD OFFSHORE
DK COMPANY TRANSIT INVEST SOLVANG
DANTHERM SPAREBANK 1 NORD-NORGE SPAREBANKEN OST
GRONLANDSBANKEN NORSKE SKOGINDUSTRIER SPAREBANK 1 SR BANK
KREDITBANKEN ODFJELL 'B' SPAREBANKEN VEST
NORDFYNS BANK KINNEVIK 'A' WILHS.WILHELMSEN HDG.'A'
SALLING BANK MIDWAY HOLDINGS 'A' WILHS.WILHELMSEN HDG.'B'
SKJERN BANK ROTTNEROS AVANZA BANK HOLDING
TOPSIL SEMICON.MATS. SSAB 'A' CONCORDIA MARITIME 'B'
VORDINGBORG BANK SSAB 'B' LUNDBERGFORETAGEN 'B'
STORA ENSO 'A' VOLVO 'B' ORESUND INVESTMENT
STORA ENSO 'R' SAS SKANSKA 'B'
METSA BOARD 'B' SVOLDER 'A'
METSA BOARD 'A' 1997
POHJOLA PANKKI A ALM BRAND 1999
BELSHIPS BRONDBY IF 'B' ALM BRAND
DNB DIBA BANK DANTHERM
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JEUDAN DMPKBT.NORDEN 2003
HONKARAKENNE 'B' TORM DANTAX RADIO
NORVESTIA FLSMIDTH & CO.'B' TORM
AURSKOG SPAREBANK GN STORE NORD EGETAEPPER 'B'
BONHEUR GLASTON EXPEDIT 'B'
FARSTAD SHIPPING INCAP JEUDAN
GANGER ROLF WARTSILA SKAKO
HOL SPAREBANK AURSKOG SPAREBANK BIOTIE THERAPIES
MELHUS SPAREBANK BLOM AURSKOG SPAREBANK
SPAREBANK 1 NORD-NORGE ELTEK FRONTLINE
SPAREBANKEN PLUSS FRONTLINE HOL SPAREBANK
SPB.1 RINGERIKE HADELAND INDRE SOGN SPAREBANK IM SKAUGEN
SPB.1 BUSKR.VESTFOLD MELHUS SPAREBANK INDRE SOGN SPAREBANK
SCANA INDUSTRIER NORSE ENERGY CORP. MELHUS SPAREBANK
SOLSTAD OFFSHORE SPAREBANK 1 NORD-NORGE NES PRESTEGJELDS SPB.
SPAREBANKEN OST SPAREBANKEN PLUSS PETROLIA E&P HOLDING
SPAREBANK 1 SR BANK SPB.1 RINGERIKE HADELAND SPAREBANKEN PLUSS
BETTING PROM.SWEDEN SPB.1 BUSKR.VESTFOLD SPB.1 RINGERIKE HADELAND
BURE EQUITY SPAREBANKEN VEST SPB.1 BUSKR.VESTFOLD
CATELLA 'A' AF 'B' SPAREBANKEN VEST
CATELLA 'B' B&B TOOLS 'B' TIDE
CONCORDIA MARITIME 'B' BURE EQUITY TOTENS SPAREBANK
FAST PARTNER CATELLA 'B' ACANDO 'B'
GEVEKO 'B' CONCORDIA MARITIME 'B' ALLIANCE OIL SDB
HAVSFRUN INVESTMENT 'B' HQ HEDSON TECHS.INTL.
INTELLECTA 'B' ORESUND INVESTMENT INDUSTRIVARDEN 'A'
MIDWAY HOLDINGS 'A' ROTTNEROS HOLMEN 'A'
ORESUND INVESTMENT SWECO 'B' NCC 'A'

TRACTION 'B' RATOS 'A'
2000 STARBREEZE
ALM BRAND 2002 SWECO 'A'
FLSMIDTH & CO.'B' ASGAARD GROUP
UNITED INTL.ENTS. BIOPORTO 2004
UNITED PLTN.(REGD CERT) TORM INVSTSSL.LUXOR
EQ HARBOES BRYGGERI 'B' COMPONENTA
GLASTON LASTAS 'B' RAUTE 'A'
METSA BOARD 'B' PANOSTAJA RAUTARUUKKI 'K'
METSA BOARD 'A' WARTSILA RAISIO 'K'
OUTOKUMPU 'A' AURSKOG SPAREBANK RAISIO
PANOSTAJA BORGESTAD 'A' ARENDALS FOSSEKOMPANI
SAMPO 'A' DOF AURSKOG SPAREBANK
NORVESTIA FARSTAD SHIPPING BELSHIPS
ARENDALS FOSSEKOMPANI FRONTLINE HOL SPAREBANK
AURSKOG SPAREBANK ITERA IGE RESOURCES
TRANSIT INVEST MELHUS SPAREBANK SPAREBANK 1 SMN
HOL SPAREBANK SPAREBANKEN PLUSS SPAREBANK 1 NORD-NORGE
INDRE SOGN SPAREBANK SPB.1 RINGERIKE HADELAND ORKLA
MELHUS SPAREBANK GC RIEBER SHIPPING SPAREBANKEN PLUSS
SPAREBANK 1 NORD-NORGE SPB.1 BUSKR.VESTFOLD SPB.1 RINGERIKE HADELAND
SPAREBANKEN PLUSS SCANA INDUSTRIER GC RIEBER SHIPPING
SPB.1 RINGERIKE HADELAND SINOCEANIC SHIPPING SPB.1 BUSKR.VESTFOLD
SPB.1 BUSKR.VESTFOLD SOLSTAD OFFSHORE SPAREBANKEN VEST
SPAREBANKEN OST SPAREBANKEN VEST TIDE
SPAREBANK 1 SR BANK TGS-NOPEC GEOPHS. ADDVISE LAB SOLUTIONS
SPAREBANKEN VEST TOTENS SPAREBANK ADDNODE 'B'
AVANZA BANK HOLDING ABB (OME) ALLIANCE OIL SDB
HAVSFRUN INVESTMENT 'B' CONCORDIA MARITIME 'B' FASTIGHETS BALDER 'B'
MSC KONSULT 'B' ATRIUM LJUNGBERG 'B' HEDSON TECHS.INTL.
RATOS 'A' NCC 'A' KINNEVIK 'A'
RATOS 'B' RATOS 'A' KUNGSLEDEN

SWECO 'A' LUXONEN SDB
2001 TRANSCOM WWD.SDB.A
BIOPORTO VBG GROUP
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2005 2007 2009
TORM FORMUEPLEJE PENTA AALBORG BOLDSPILKLUB
SMALL CAP DANMARK SAS (CSE) DK COMPANY
SKAKO SMALL CAP DANMARK TORM
VIBORG HANDBOLD KLUB 'B' CITYCON HOJGAARD HOLDING 'A'
RAUTARUUKKI 'K' COMPONENTA SJAELSO GRUPPEN
NORVESTIA DOVRE GROUP VESTJYSK BANK
AURSKOG SPAREBANK SAMPO 'A' ASPOCOMP GROUP
DOMSTEIN DOMSTEIN POWERFLUTE (HEL)
FRONTLINE HAVILA SHIPPING AKER PHILADELPHIA SHPYD.
TRANSIT INVEST HAFSLUND 'A' BERGEN GROUP
HOL SPAREBANK HAFSLUND 'B' DEEP SEA SUPPLY
JINHUI SHIP.& TRSP. HOL SPAREBANK GOLDEN OCEAN GROUP
SPAREBANK 1 NORD-NORGE SPAREBANK 1 SMN HAVILA SHIPPING
OLAV THON EIEP. SPAREBANK 1 NORD-NORGE HELGELAND SPAREBANK
SPAREBANKEN PLUSS SPAREBANKEN PLUSS JINHUI SHIP.& TRSP.
ABG SUNDAL CLI.HLDG. SPB.1 RINGERIKE HADELAND SPAREBANK 1 SMN
ROCKSOURCE SAS (OSL) NAMSOS TRAFIKKSELSKAP
SPB.1 RINGERIKE HADELAND SPB.1 BUSKR.VESTFOLD SPAREBANK 1 NORD-NORGE
SPB.1 BUSKR.VESTFOLD SPAREBANKEN OST PHOTOCURE
SKIENS AKTIEMOLLE SPAREBANKEN VEST SPAREBANKEN PLUSS
SPAREBANKEN OST FASTIGHETS BALDER 'B' REM OFFSHORE
SPAREBANKEN VEST BERGS TIMBER 'B' SPB.1 RINGERIKE HADELAND
ADDVISE LAB SOLUTIONS KINNEVIK 'A' SPB.1 BUSKR.VESTFOLD
BURE EQUITY KINNEVIK 'B' SONGA OFFSHORE
CONCORDIA MARITIME 'B' KUNGSLEDEN SPAREBANKEN VEST
DORO ATRIUM LJUNGBERG 'B' BIOTAGE
HEDSON TECHS.INTL. LUXONEN SDB ENIRO
LUXONEN SDB ORESUND INVESTMENT FUNDIOR FASTIGHETER AB
SVOLDER 'A' SAS NORDIC SER.PTNS.HDG.'B'
TRANSCOM WWD.SDB.A SVOLDER 'B' REDERI AB TNSAT.'B'

2006 2008 2010
ALMANIJ BRAND FORMUE 'B' DK COMPANY DK COMPANY
CARNEGIE WORLDWIDE TORM FORMUEEVOLUTION II
DMPKBT.NORDEN AKTKT.SCHOUW & CO. METSA BOARD 'B'
JENSEN & MOL.INVEST SJAELSO GRUPPEN METSA BOARD 'A'
SMALL CAP DANMARK TOWER GROUP POWERFLUTE (HEL)
PANOSTAJA CAPMAN 'B' AURSKOG SPAREBANK
NORVESTIA TAKOMA DOMSTEIN
AURSKOG SPAREBANK BELSHIPS HOL SPAREBANK
BYGGMA BLOM JINHUI SHIP.& TRSP.
BORGESTAD 'A' BORGESTAD 'A' SPAREBANK 1 NORD-NORGE
HAFSLUND 'A' BWG HOMES SPAREBANK 1 NOTTEROY
HAFSLUND 'B' GOLDEN OCEAN GROUP SPAREBANKEN PLUSS
HOL SPAREBANK JINHUI SHIP.& TRSP. SPB.1 RINGERIKE HADELAND
SPAREBANK 1 NORD-NORGE SPAREBANK 1 NORD-NORGE SPB.1 BUSKR.VESTFOLD
SPAREBANKEN PLUSS SPAREBANKEN PLUSS SPB.1 OSTFOLD AKRS.
SPB.1 RINGERIKE HADELAND SPB.1 RINGERIKE HADELAND SPECTRUM
SPB.1 BUSKR.VESTFOLD SPB.1 OSTFOLD AKRS. SPAREBANKEN VEST
SPAREBANKEN VEST SPAREBANKEN OST TRANSEURO ENERGY (OSL)
BETSSON 'B' SPAREBANKEN VEST AMHULT 2 'B'
INVESTOR 'A' FASTIGHETS BALDER 'B' AURIANT MINING
INVESTOR 'B' BOLIDEN ENIRO
INDUSTRIVARDEN 'A' CAPERIO HOLDING HQ
NOVESTRA ENIRO INDUSTRIVARDEN 'A'
ORESUND INVESTMENT GOTENEHUS GROUP INDUSTRIVARDEN 'C'
PILUM 'B' RORVIK TIMBER KINNEVIK 'A'
STILLE KINNEVIK 'A' KINNEVIK 'B'
SVOLDER 'B' KINNEVIK 'B' MELKER SCHORLING
SVOLDER 'A' LUNDIN MINING SDB ORESUND INVESTMENT
TAGMASTER SAGAX RUSFOREST
TRACTION 'B' SEMCON TRANSFERATOR 'A'
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2011 Strategi 2 VEIDEKKE
BERLIN IV 'B' AVANZA BANK HOLDING
BANKNORDIK 1992 BILIA 'A'
KLIMAINVEST VORDINGBORG BANK CONCORDIA MARITIME 'B'
TOTALBANKEN STOREBRAND ORESUND INVESTMENT
TOWER GROUP BEIJER ALMA 'B' SKF 'A'
DOLPHIN GROUP PEAB 'B' SKF 'B'
EIDESVIK OFFSHORE JM SVOLDER 'B'
JINHUI SHIP.& TRSP. LUNDBERGFORETAGEN 'B' SVOLDER 'A'
OCEANTEAM SHIPPING MIDWAY HOLDINGS 'A'
TIDE NCC 'B' 1999
TRANSEURO ENERGY (OSL) SEB 'A' GABRIEL HOLDING
ZONCOLAN SEB 'C' GRONLANDSBANKEN
FASTIGHETS BALDER 'B' SVENSKA HANDBKN.'A' FINNAIR
BURE EQUITY HONKARAKENNE 'B'
CATENA 1995 POHJOLA PANKKI A
DIAMYD MEDICAL 'B' DANTHERM NORVESTIA
EAST CAPITAL EXPLORER UPONOR YIT
ENERGYO SLTN.RUSSIA METSA BOARD 'B' DATA RESPONS
INDUSTRIVARDEN 'A' METSA BOARD 'A' FARSTAD SHIPPING
INDUSTRIVARDEN 'C' UPM-KYMMENE HOL SPAREBANK
RORVIK TIMBER DNB SPAREBANK 1 NORD-NORGE
KINNEVIK 'A' SPAREBANKEN MORE SPAREBANKEN PLUSS
KINNEVIK 'B' SPB.1 RINGERIKE HADELAND
MELKER SCHORLING 1996 SPB.1 BUSKR.VESTFOLD
NORDIC ELT.PROCUREMENT METSA BOARD 'B' SCANA INDUSTRIER
REDERI AB TNSAT.'B' DNB SPAREBANKEN OST
ROTTNEROS SPAREBANK 1 NORD-NORGE SPAREBANK 1 SR BANK
RUSSIAN RL.EST.INV. MIDWAY HOLDINGS 'A' BETTING PROM.SWEDEN
TRANSFERATOR 'A' ROTTNEROS BURE EQUITY
VOSTOK NAFTA INV.SDR CATELLA 'A'

1997 CATELLA 'B'
RAUTARUUKKI 'K' CONCORDIA MARITIME 'B'
DNB GEVEKO 'B'
SPAREBANK 1 NORD-NORGE HAVSFRUN INVESTMENT 'B'
SPB.1 RINGERIKE HADELAND INTELLECTA 'B'
SPAREBANKEN OST MIDWAY HOLDINGS 'A'
SPAREBANK 1 SR BANK ORESUND INVESTMENT
SPAREBANKEN VEST SAS
REDERI AB TNSAT.'B' SVOLDER 'B'

SVOLDER 'A'
1998
NTR HOLDING 2000
FINNAIR UNITED INTL.ENTS.
GEOSENTRIC EQ
RAUTE 'A' HONKARAKENNE 'B'
RAUTARUUKKI 'K' MARTELA 'A'
NORVESTIA METSA BOARD 'B'
TULIKIVI 'A' METSA BOARD 'A'
YIT NORVESTIA
ARENDALS FOSSEKOMPANI YLEISELEKTRONIIKKA PREF.
BORGESTAD 'A' ARENDALS FOSSEKOMPANI
DNB AURSKOG SPAREBANK
DNO INTERNATIONAL HOL SPAREBANK
SPAREBANK 1 NORD-NORGE INDRE SOGN SPAREBANK
ODFJELL 'A' MELHUS SPAREBANK
ODFJELL 'B' NES PRESTEGJELDS SPB.
SPB.1 RINGERIKE HADELAND SPAREBANK 1 NORD-NORGE
SANDNES SPAREBANK SPAREBANKEN PLUSS
STOLT-NIELSEN SPB.1 RINGERIKE HADELAND
SPAREBANKEN OST SANDNES SPAREBANK
SPAREBANK 1 SR BANK SPB.1 BUSKR.VESTFOLD
SPAREBANKEN VEST SPAREBANKEN OST
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SPAREBANK 1 SR BANK SPB.1 RINGERIKE HADELAND SPAREBANKEN MORE
SPAREBANKEN VEST SPB.1 BUSKR.VESTFOLD SPAREBANK 1 NORD-NORGE
TOTENS SPAREBANK SOLSTAD OFFSHORE SPAREBANKEN PLUSS
ADDVISE LAB SOLUTIONS SPAREBANKEN OST SPB.1 RINGERIKE HADELAND
AVANZA BANK HOLDING SPAREBANKEN VEST SPB.1 BUSKR.VESTFOLD
DORO WILHS.WILHELMSEN HDG.'B' SPAREBANKEN OST
HAVSFRUN INVESTMENT 'B' JM SPAREBANK 1 SR BANK
MSC KONSULT 'B' ORESUND INVESTMENT SPAREBANKEN VEST
RATOS 'A' RATOS 'A' ADDVISE LAB SOLUTIONS
RATOS 'B' REDERI AB TNSAT.'B' GEVEKO 'B'

RATOS 'B' HAVSFRUN INVESTMENT 'B'
2001 SVOLDER 'A' KUNGSLEDEN
ALM BRAND SKISTAR 'B'
TORM 2003 XANO INDUSTRI 'B'
FINNAIR DANTAX RADIO
WARTSILA SJAELSO GRUPPEN 2005
AURSKOG SPAREBANK CRAMO TORM
BLOM ARENDALS FOSSEKOMPANI SMALL CAP DANMARK
FRONTLINE AURSKOG SPAREBANK SKAKO
HOL SPAREBANK BYGGMA NEO INDUSTRIAL 'B'
INDRE SOGN SPAREBANK FARSTAD SHIPPING RAUTARUUKKI 'K'
MELHUS SPAREBANK FRONTLINE SAGA FURS
SPAREBANKEN MORE IM SKAUGEN ABG SUNDAL CLI.HLDG.
NES PRESTEGJELDS SPB. INDRE SOGN SPAREBANK AURSKOG SPAREBANK
SPAREBANK 1 NORD-NORGE MELHUS SPAREBANK BYGGMA
SPAREBANKEN PLUSS SPAREBANKEN MORE FRONTLINE
SPB.1 RINGERIKE HADELAND NES PRESTEGJELDS SPB. HOL SPAREBANK
SANDNES SPAREBANK SPAREBANK 1 NORD-NORGE INDRE SOGN SPAREBANK
SPB.1 BUSKR.VESTFOLD SPAREBANKEN PLUSS JINHUI SHIP.& TRSP.
SPAREBANKEN OST SPB.1 RINGERIKE HADELAND MELHUS SPAREBANK
SPAREBANK 1 SR BANK SANDNES SPAREBANK SPAREBANKEN MORE
SPAREBANKEN VEST SPB.1 BUSKR.VESTFOLD NES PRESTEGJELDS SPB.
TOTENS SPAREBANK SPAREBANKEN OST SPAREBANK 1 NORD-NORGE
AF 'B' TOTENS SPAREBANK SPAREBANKEN PLUSS
B&B TOOLS 'B' CASTELLUM SPB.1 RINGERIKE HADELAND
BURE EQUITY FABEGE SANDNES SPAREBANK
CONCORDIA MARITIME 'B' PEAB 'B' SPB.1 BUSKR.VESTFOLD
GEVEKO 'B' INDUSTRIVARDEN 'A' SPAREBANKEN OST
HQ MIDWAY HOLDINGS 'A' SPAREBANK 1 SR BANK
MIDWAY HOLDINGS 'B' HOLMEN 'A' SPAREBANKEN VEST
NCC 'B' NCC 'B' TOTENS SPAREBANK
ORESUND INVESTMENT ORESUND INVESTMENT ADDVISE LAB SOLUTIONS

RATOS 'A' CONCORDIA MARITIME 'B'
2002 SWECO 'A' RATOS 'A'
BRODRENE AO JHAE.PREF. RATOS 'B'
BRD KLEE 'B' 2004 SVOLDER 'A'
DFDS INVSTSSL.LUXOR
DALHOFF LAR.& HORNEMAN VESTJYSK BANK 2006
TORM ASPO DMPKBT.NORDEN
ROBLON 'B' HONKARAKENNE 'B' TORM
CRAMO LEMMINKAINEN NTR HOLDING
PANOSTAJA POHJOLA PANKKI A PANOSTAJA
SPONDA RAUTE 'A' SAGA FURS
WARTSILA SAMPO 'A' NORVESTIA
AURSKOG SPAREBANK ARENDALS FOSSEKOMPANI ABG SUNDAL CLI.HLDG.
DOF ABG SUNDAL CLI.HLDG. AURSKOG SPAREBANK
FRONTLINE AURSKOG SPAREBANK BORGESTAD 'A'
HOL SPAREBANK BYGGMA FRONTLINE
INDRE SOGN SPAREBANK FRONTLINE HOL SPAREBANK
MELHUS SPAREBANK HOL SPAREBANK INDRE SOGN SPAREBANK
SPAREBANKEN MORE INDRE SOGN SPAREBANK JINHUI SHIP.& TRSP.
SPAREBANKEN PLUSS SPAREBANK 1 SMN MELHUS SPAREBANK



xi

SPAREBANK 1 SMN SPAREBANKEN PLUSS SPAREBANKEN MORE
SPAREBANKEN MORE SANDNES SPAREBANK SPAREBANK 1 NORD-NORGE
SPAREBANK 1 NORD-NORGE SPB.1 BUSKR.VESTFOLD SPAREBANK 1 NOTTEROY
SPAREBANKEN PLUSS SPB.1 OSTFOLD AKRS. SPAREBANKEN PLUSS
SPB.1 RINGERIKE HADELAND SPAREBANKEN OST PROTECTOR FORSIKRING
SANDNES SPAREBANK SPAREBANKEN VEST SPB.1 RINGERIKE HADELAND
SPB.1 BUSKR.VESTFOLD VEIDEKKE SPAREBANKEN VEST
SPAREBANKEN OST BOLIDEN TELIO HOLDING
SPAREBANK 1 SR BANK ENIRO TOTENS SPAREBANK
SPAREBANKEN VEST FABEGE ZONCOLAN
TOTENS SPAREBANK GOTENEHUS GROUP FRED OLSEN ENERGY (OME)
WILSON I A R SYSTEMS GROUP HQ
GEVEKO 'B' JM LOVISAGRUVAN
HAVSFRUN INVESTMENT 'B' KUNGSLEDEN LUXONEN SDB
SVOLDER 'B' NCC 'B' MARINE HARVEST (OME)
SVOLDER 'A' ONLINE BRANDS NORDIC ORESUND INVESTMENT

OLD MUTUAL (OME) SVOLDER 'B'
2007 SVOLDER 'A'
SAGA FURS 2009
SAMPO 'A' ASGAARD GROUP 2011
NORVESTIA BRD KLEE 'B' ALMANIJ BRAND FORMUE 'B'
AGASTI HOLDING TORM BANKNORDIK
AURSKOG SPAREBANK HOJGAARD HLDG.'B' LAND & LEISURE 'B'
FRONTLINE HOJGAARD HOLDING 'A' PANDORA
HOL SPAREBANK WARTSILA CAPMAN 'B'
MELHUS SPAREBANK AF GRUPPEN 'A' STORA ENSO 'R'
SPAREBANK 1 SMN AKER PHILADELPHIA SHPYD. SAGA FURS
SPAREBANKEN MORE AURSKOG SPAREBANK UPM-KYMMENE
NES PRESTEGJELDS SPB. DOF AUSTEVOLL SEAFOOD
SPAREBANK 1 NORD-NORGE FRONTLINE BAKKAFROST
SPAREBANKEN PLUSS HELGELAND SPAREBANK GRIEG SEAFOOD
SPB.1 RINGERIKE HADELAND MELHUS SPAREBANK HELGELAND SPAREBANK
SANDNES SPAREBANK SPAREBANKEN MORE INDRE SOGN SPAREBANK
SPB.1 BUSKR.VESTFOLD SPAREBANK 1 NORD-NORGE LEROY SEAFOOD GROUP
SPAREBANKEN OST SPAREBANKEN PLUSS MARINE HARVEST
SPAREBANK 1 SR BANK REM OFFSHORE SALMAR
SPAREBANKEN VEST SPB.1 RINGERIKE HADELAND TIDE
TOTENS SPAREBANK WILSON TOTENS SPAREBANK
FABEGE ACAP INVEST 'A' BETTING PROM.SWEDEN
GEVEKO 'B' ADDNODE 'B' BILIA 'A'
HAVSFRUN INVESTMENT 'B' PEAB 'B' CATENA
KLOVERN INTELLECTA 'B' DIOS FASTIGHETER
KUNGSLEDEN PHONERA FABEGE
OEM INTERNATIONAL 'B' PREVAS 'B' FAST PARTNER
PARTNERTECH RATOS 'A' FORSSTROM HIGH FREQ.
SVOLDER 'B' REDERI AB TNSAT.'B' INTELLECTA 'B'
SVOLDER 'A' RATOS 'B' MARINE HARVEST (OME)
WIHLBORGS FASTIGHETER SJR IN SCANDINAVIA 'B' ODD MOLLY INTL.

SOFTRONIC 'B' REDERI AB TNSAT.'B'
2008 ROTTNEROS
DK COMPANY 2010
SJAELSO GRUPPEN HOJGAARD HLDG.'B'
CRAMO HOJGAARD HOLDING 'A'
RAMIRENT LAND & LEISURE 'A'
REVENIO GROUP LAND & LEISURE 'B'
YIT SMALL CAP DANMARK
AGASTI HOLDING DOMSTEIN
BELSHIPS FRED OLSEN ENERGY
BWG HOMES HELGELAND SPAREBANK
GOLDEN OCEAN GROUP HOL SPAREBANK
JASON SHIPPING HOLAND OG SETSKOG SPB.
SPAREBANKEN MORE LEROY SEAFOOD GROUP
SPAREBANK 1 NORD-NORGE MELHUS SPAREBANK
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Strategi 3 NORVESTIA TULIKIVI 'A'
YIT WARTSILA

1992 DATA RESPONS YLEISELEKTRONIIKKA PREF.
VORDINGBORG BANK FRONTLINE YIT
STOREBRAND HOL SPAREBANK BLOM
BEIJER ALMA 'B' SPB.1 RINGERIKE HADELAND ADDVISE LAB SOLUTIONS

STOLT-NIELSEN AF 'B'
1995 CATELLA 'A' B&B TOOLS 'B'
DANTHERM CATELLA 'B' BURE EQUITY

GEVEKO 'B' CATELLA 'B'
1996 HAVSFRUN INVESTMENT 'B' CONCORDIA MARITIME 'B'
ROTTNEROS INTELLECTA 'B' GEVEKO 'B'

LUNDBERGFORETAGEN 'B' HAVSFRUN INVESTMENT 'B'
1997 ORESUND INVESTMENT HQ
SPB.1 RINGERIKE HADELAND SAS OEM INTERNATIONAL 'B'
REDERI AB TNSAT.'B' HOLMEN 'B' ORESUND INVESTMENT

SVOLDER 'B' RATOS 'A'
1998 SVOLDER 'A' ROTTNEROS
GRONLANDSBANKEN RATOS 'B'
MONS BANK 2000 SKANSKA 'B'
UPONOR BRODRENE AO JHAE.PREF.
EQ MONS BANK 2002
FINNAIR UNITED INTL.ENTS. BRODRENE AO JHAE.PREF.
GEOSENTRIC CRAMO BRD KLEE 'B'
HUHTAMAKI EQ BRODRENE HARTMANN 'B'
NORDIC ALUMINIUM FINNAIR GABRIEL HOLDING
NURMINEN LOGISTICS HONKARAKENNE 'B' GRONLANDSBANKEN
OUTOKUMPU 'A' LEMMINKAINEN ROBLON 'B'
RAUTE 'A' MARTELA 'A' SANISTAL 'B'
NORVESTIA NURMINEN LOGISTICS CRAMO
TULIKIVI 'A' OLVI 'A' ILKKA 1
YLEISELEKTRONIIKKA PREF. RAMIRENT ILKKA YHTYMA
YIT NORVESTIA MARIMEKKO
DNO INTERNATIONAL TIIMARI SPONDA
FARSTAD SHIPPING TULIKIVI 'A' TAKOMA
SPB.1 RINGERIKE HADELAND YLEISELEKTRONIIKKA PREF. TIETO OYJ
STOLT-NIELSEN YIT UPM-KYMMENE
VEIDEKKE AF GRUPPEN 'A' WARTSILA
AVANZA BANK HOLDING HOL SPAREBANK ABG SUNDAL CLI.HLDG.
CONSILIUM 'B' ADDVISE LAB SOLUTIONS AROS QUALITY GROUP
GEVEKO 'B' AVANZA BANK HOLDING B&B TOOLS 'B'
ORESUND INVESTMENT GEVEKO 'B' CONCORDIA MARITIME 'B'
SAS HAVSFRUN INVESTMENT 'B' FENIX OUTDOOR 'B'
SKANSKA 'B' MSC KONSULT 'B' GEVEKO 'B'
SSAB 'A' RATOS 'A' HIQ INTERNATIONAL
SSAB 'B' RATOS 'B' PEAB 'B'
SVOLDER 'B' G & L BEIJER ORESUND INVESTMENT
SVOLDER 'A' SVOLDER 'B' RATOS 'A'

SVOLDER 'A' RATOS 'B'
1999 TRELLEBORG 'B' HOLMEN 'B'
DANTHERM SSAB 'A'
GABRIEL HOLDING 2001 SVOLDER 'A'
GRONLANDSBANKEN ALM BRAND
LOLLANDS BANK TORM 2003
MONS BANK MONS BANK BRD KLEE 'B'
MONBERG & THORSEN 'B' SMALL CAP DANMARK DANTAX RADIO
SJAELSO GRUPPEN CRAMO GABRIEL HOLDING
CRAMO FINNAIR GRONLANDSBANKEN
EQ GLASTON SANISTAL 'B'
FINNAIR LEMMINKAINEN UNITED INTL.ENTS.
HONKARAKENNE 'B' RAMIRENT ATRIA 'A'
RAMIRENT SAMPO 'A' CRAMO
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RAMIRENT EQ ASPO
FISKARS 'A' KESKO 'B' EQ
FORTUM KESLA 'A' ILKKA 1
ILKKA 1 LANNEN TEHTAAT ILKKA YHTYMA
ILKKA YHTYMA NEO INDUSTRIAL 'B' RAUTE 'A'
VIKING LINE RAUTARUUKKI 'K' SAMPO 'A'
YIT SAGA FURS SUOMEN STJN.KIT.
AF GRUPPEN 'A' NORVESTIA NORVESTIA
BYGGMA TALENTUM AGASTI HOLDING
STATOIL UPM-KYMMENE AKER
ADDVISE LAB SOLUTIONS AGASTI HOLDING ABG SUNDAL CLI.HLDG.
B&B TOOLS 'B' ABG SUNDAL CLI.HLDG. GANGER ROLF
BILLERUD BELSHIPS STOLT-NIELSEN
INDUSTRIVARDEN 'A' BYGGMA VEIDEKKE
INDUSTRIVARDEN 'C' JINHUI SHIP.& TRSP. ADDNODE 'B'
HOLMEN 'A' VEIDEKKE BOLIDEN
ORESUND INVESTMENT ADDVISE LAB SOLUTIONS BERGS TIMBER 'B'
RATOS 'A' CONCORDIA MARITIME 'B' ELECTRA GRUPPEN
ELECTROLUX 'B' GEVEKO 'B' HALDEX
SKANE MOLLAN LATOUR INVESTMENT 'B' HAVSFRUN INVESTMENT 'B'
HOLMEN 'B' ORESUND INVESTMENT I A R SYSTEMS GROUP
SSAB 'A' RATOS 'B' INDUSTRIVARDEN 'A'
SCA 'B' SSAB 'A' NCC 'A'

SSAB 'B' OEM INTERNATIONAL 'B'
2004 TRELLEBORG 'B' ORESUND INVESTMENT
DANTAX RADIO PARTNERTECH
TORM 2006 SVOLDER 'B'
GRONLANDSBANKEN DANTAX RADIO
SALLING BANK DMPKBT.NORDEN 2008
SJAELSO GRUPPEN TORM DANTAX RADIO
TOTALBANKEN JENSEN & MOL.INVEST DK COMPANY
ASPO NTR HOLDING CAPMAN 'B'
FORTUM SMALL CAP DANMARK MARTELA 'A'
HKSCAN 'A' EQ METSO
HONKARAKENNE 'B' ELEKTROBIT PKC GROUP
ILKKA 1 KESLA 'A' REVENIO GROUP
ILKKA YHTYMA LANNEN TEHTAAT RAUTARUUKKI 'K'
KEMIRA NESTE OIL TAKOMA
KESLA 'A' NURMINEN LOGISTICS AGASTI HOLDING
RAUTE 'A' PKC GROUP AKER SOLUTIONS
SAMPO 'A' RAUTARUUKKI 'K' ABG SUNDAL CLI.HLDG.
ABG SUNDAL CLI.HLDG. SAMPO 'A' BELSHIPS
BYGGMA NORVESTIA GANGER ROLF
KOMPLETT BORGESTAD 'A' STOLT-NIELSEN
STATOIL JINHUI SHIP.& TRSP. TELENOR
ADDVISE LAB SOLUTIONS NORSK HYDRO VEIDEKKE
BILLERUD SKIENS AKTIEMOLLE ACAP INVEST
GEVEKO 'B' STOLT-NIELSEN BILIA 'A'
HAVSFRUN INVESTMENT 'B' VEIDEKKE BOLIDEN
ORESUND INVESTMENT GEVEKO 'B' DIADROM HOLDING
ELECTROLUX 'B' HALDEX ELECTRA GRUPPEN
SKISTAR 'B' HAVSFRUN INVESTMENT 'B' HAVSFRUN INVESTMENT 'B'
SVOLDER 'B' INDUSTRIVARDEN 'A' I A R SYSTEMS GROUP
SVOLDER 'A' JLT MOBILE COMPUTERS JM
VBG GROUP MSC KONSULT 'B' KABE HUSVAGNAR 'B'

ORESUND INVESTMENT MIDWAY HOLDINGS 'B'
2005 SVOLDER 'B' ONLINE BRANDS NORDIC
TORM PROFILGRUPPEN 'B'
MONBERG & THORSEN 'B' 2007 REDERI AB TNSAT.'B'
SANISTAL 'B' DANTAX RADIO
SMALL CAP DANMARK SMALL CAP DANMARK
SKAKO TRYG
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2009 2011
ASGAARD GROUP BANKNORDIK
BRD KLEE 'B' DMPKBT.NORDEN
HOJGAARD HLDG.'B' LAND & LEISURE 'A'
HOJGAARD HOLDING 'A' PANDORA
MARTELA 'A' ROBLON 'B'
WARTSILA CAPMAN 'B'
AF GRUPPEN 'A' STORA ENSO 'R'
AKER PHILADELPHIA SHPYD. OKMETIC
BOUVET SAGA FURS
REM OFFSHORE UPM-KYMMENE
STOLT-NIELSEN AUSTEVOLL SEAFOOD
ADDTECH 'B' BAKKAFROST
ADDNODE 'B' FRED OLSEN ENERGY
CONCORDIA MARITIME 'B' GRIEG SEAFOOD
CONNECTA LEROY SEAFOOD GROUP
INTELLECTA 'B' MARINE HARVEST
KNOW IT STATOIL
LAGERCRANTZ GROUP 'B' TELIO HOLDING
LAMMHULTS DESIGN GROUP BETTING PROM.SWEDEN
LATOUR INVESTMENT 'B' BILIA 'A'
NOKIA (OME) BOLIDEN
OEM INTERNATIONAL 'B' ELECTRA GRUPPEN
PHONERA FORSSTROM HIGH FREQ.
POOLIA 'B' HOMEMAID
PRECIO SYSTEMUTVECKLING INTELLECTA 'B'
PREVAS 'B' INDUSTRIVARDEN 'A'
REJLERKONCERNEN LUXONEN SDB
SJR IN SCANDINAVIA 'B' ODD MOLLY INTL.
SOFTRONIC 'B' ORESUND INVESTMENT
UNIFLEX 'B' ROTTNEROS

2007
DMPKBT.NORDEN
EAST ASIATIC
HOJGAARD HLDG.'B'
HOJGAARD HOLDING 'A'
LAND & LEISURE 'A'
SMALL CAP DANMARK
ORIOLA-KD 'B'
SANOMA
SAGA FURS
NORVESTIA
VAISALA 'A'
AF GRUPPEN 'A'
FRED OLSEN ENERGY
LEROY SEAFOOD GROUP
MARINE HARVEST
PROTECTOR FORSIKRING
SALMAR
TELIO HOLDING
ZONCOLAN
ELECTRA GRUPPEN
FIREFLY
INSPLANET
KNOW IT
LAGERCRANTZ GROUP 'B'
LOVISAGRUVAN
LUXONEN SDB
ORESUND INVESTMENT
PRECIO SYSTEMUTVECKLING
SVOLDER 'B'
TRACTION 'B'


