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Sammanfattning 
Problembakgrund: Finansiella rapporter är ett sätt för företagen att kommunicera med 
investerare och intressenter. Samtidigt som det finns lagar och förordningar som styr 
redovisning och rapporterns utseende finns det goda möjligheter för företagsledningen 
att påverka de siffror som presenteras i de publika rapporterna genom periodiseringar. 
Denna studie tar konceptet kring att investera baserat på graden av periodiseringar till 
den svenska aktiemarknaden. 
 
Problemformulering: Är det möjligt att generera riskjusterad överavkastning på den 
svenska aktiemarknaden med periodiseringsbaserade investeringsstrategier?  
 
Syfte: Huvudsyftet med studien är att undersöka investerares möjlighet till riskjusterad 
överavkastning på den svenska aktiemarknaden utifrån investeringsstrategier baserade 
på graden av periodiseringar. Ett delsyfte är att jämföra två delperioder för att 
undersöka om periodiseringsanomalins förekomst förändrats över den totala 
undersökningsperioden. Ett annat delsyfte är att undersöka om den svenska 
aktiemarknaden effektivt värderar offentlig redovisningsinformation. 
 
Teori: Studien baseras huvudsakligen på tidigare periodiseringsbaserad forskning 
utförd på den amerikanska aktiemarknaden där Sloan (1996) anses vara den som 
introducerade teorin kring periodiseringsanomalier så som den ter sig idag. 
 
Metod: En kvantitativ studie med en deduktiv ansats. Den empiriska undersökningen 
baseras på redovisnings- och aktiedata under tidsperioden 1996-12-31 till 2013-06-30 
som kommer från Thomson Reuters Datastream och Worldscope. 
 
Empiri & analys: Resultatet av studien tyder på att det finns en negativ korrelation 
mellan periodiseringar och avkastning samt visar stöd för att periodiseringsanomalin 
existerar på den svenska aktiemarknaden. Av de periodiseringsmått som testats visade 
det sig att ∆NOA och ∆WC gav högst överavkastning. 
 
Slutsats: Studien indikerar att felprissättningar förekommer och att 
periodiseringsanomalin existerar på den svenska aktiemarknaden. Den höga 
exponeringen mot riskfyllda småbolag innebär att vinstmöjligheterna minskar något på 
grund av höga implementeringskostnader samtidigt som det gör strategierna mindre 
attraktiva för institutionella investerare. Det är därför upp till privata investerare att 
utnyttja dessa felprissättningar. 
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1. Inledning 
Finansiella rapporter är ett sätt för företagen att kommunicera med investerare och 
intressenter. Samtidigt som det finns lagar och förordningar som styr redovisning och 
rapporters utseende finns det goda möjligheter för företagsledningen att påverka 
siffrorna som presenteras i de publika rapporterna. Ett exempel är resultatposten som 
visat sig vara en central faktor för investerares reaktion och detta kan förhållandevis 
enkelt justeras med hjälp av bland annat periodiseringar. Denna studie tar konceptet 
kring att investera baserat på graden av periodiseringar till den svenska marknaden 
och i detta kapitel introduceras läsaren till bakgrunden för ämnet kring 
periodiseringsanomalier vilket leder till en problemformulering och syftet med studien. 
 
1.1 Problembakgrund 
Aktiviteten på finansiella marknader har fortsatt öka under modern tid, delvis i takt med 
att internet blivit allt mer utbrett i hushållen. Den globala marknadens positiva 
utveckling sedan 1990-talet tillsammans med den tekniska utvecklingen de finansiella 
marknaderna genomgått har förändrat den generella synen på aktiemarknader hos 
individer i Europa och USA (Cetina & Bruegger, 2002, s. 162). Datoriseringen har 
eliminerat de traditionella barriärerna som tidigare hindrat framför allt privata 
investerare från att agera på aktiemarknaden. Det är svårt att fastställa betydelsen av 
förstagångsinvesterare som introduceras till aktiemarknaden genom media och 
internethandel (Cetina & Bruegger, 2002, s. 162).  
 
I takt med att en större andel privata investerare ger sig in på aktiemarknaderna har 
redovisningskraven på de börsnoterade företagen ökat. Samtliga börsnoterade företag på 
Svenska OMX är skyldiga att släppa kvartalsvisa resultatrapporter i enlighet med 
gällande redovisningskrav för att ge en korrekt bild av företagets finansiella ställning 
(Finansinspektionen, 2013). Trots gällande regelverk och standarder finns utrymme för 
företagen att påverka redovisningen och i sin tur rapporterna som når ut offentligt. Det 
innebär en möjlighet för företagen att manipulera resultatet för att uppnå särskilda 
önskvärda kriterier och denna process kallas för Earnings Management, ett fenomen 
som dokumenterats av bland andra Dechow et al. (1995, s. 194). 
 
Det finns ett flertal olika incitament för företagsledningen att manipulera resultatet som 
presenteras och vanligast är att detta görs i form av periodiseringar. Några av motiven 
kan vara att möta förväntade prestationsmål från aktiemarknaden eller av 
bonusrelaterade orsaker (Healy, 1985, s. 106; Kasznik, 1999, s. 79). Andra situationer 
när företag har anledning att använda sig av periodiseringar är inför börsintroduktioner 
och innan aktieemissioner för att höja värdet på företaget (Friedlan, 1994, s. 24; 
Shivakumar, 2000, s. 30). Tidigare studier av Beaver (1968) och Landsman & Maydew 
(2002) visar att det finns en direkt korrelation mellan företags rapporterade vinst och 
aktiepriset och antyder att informationen som når ut till investerare kanske inte ger en 
korrekt bild av företagets fundamentala värde. 
 
Om företagsledningen använder sig av earnings management i form av höga 
periodiseringar så kommer det sannolikt korrigeras på lång sikt och det är vanligt att 
dessa korrigeringar görs i form av engångskostnader under nästkommande år (Chan et 
al., 2006, s. 1044). Ett exempel där periodiseringar användes aggressivt för att dölja 
företagets ekonomiska ställning var redovisningsskandalen kring Worldcom. 
 

1 
 



Worldcom var i början av 2000-talet en av världens största aktörer på 
telekommarknaden efter en stark period av stadig tillväxt med goda resultat under 
föregående decennium. Telekomindustrin hade däremot haft en negativ utveckling 
sedan år 2000 och Worldcom hade haft stora svårigheter att hålla samman 
verksamheten till följd av dess aggressiva tillväxtperiod. I juni 2002 kom det fram att 
dåvarande CEO, Bernie Ebbers, redovisat kostnader relaterade till rörelsen som 
investeringar i anläggningstillgångar till ett belopp på cirka 11 miljarder dollar. Bolaget 
tvingades ansöka om konkurs och varsla tusentals anställda som en direkt följd av 
avslöjandet. Incidenten är känd som en av de största redovisningsskandalerna genom 
tiderna (Richardson et al., 2005, s. 449; Stefano, 2005). 
 
Dechow & Ge (2006, s. 254) behandlar låga periodiseringar och kommer fram till att 
dessa drivs av nedskrivningar, avskrivningar och andra negativa engångsposter. De 
konstaterar att låga periodiseringar är mindre uthålliga och därför tenderar vinsterna att 
förbättras snabbare framöver. Det finns ett flertal studier som visar att det går att 
generera överavkastning genom användandet av fundamental analys. Sloan (1996) och 
Piotroski (2000) som specifikt undersökte existensen av periodiseringsanomalier på den 
amerikanska aktiemarknaden visade att det fanns möjligheter till överavkastning genom 
investeringsstrategier baserade på publikt tillgänglig redovisningsinformation. Fama 
(1970, s. 388) menar däremot att all relevant information återspeglas i aktiepriser utan 
fördröjning och att det således är omöjligt att uppnå en överavkastning genom vare sig 
fundamental eller teknisk analys. Det enda sättet att öka avkastningen är enligt teorin 
om den effektiva marknadshypotesen att anta en större risk. Denna teori är däremot 
väldigt omdiskuterad där bland annat Ball & Brown (1968), Ou & Penman (1989) och 
Bernard & Thomas (1989) presenterar empiriska bevis på att aktiepriser inte reflekterar 
all tillgänglig information. 
 
Sloan (1996) var först att dokumentera periodiseringsanomalin och är en av de mest 
erkända forskarna inom området där majoriteten av de senare studierna som undersökt 
fenomenet på ett eller annat vis utgått från Sloans ursprungliga verk. Sloan (1996, s. 
289) visade att investerare lägger för stort fokus på vinster vid finansiella rapporter och 
att de inte fullt ut förstår betydelsen av periodiseringar.  Beteendet leder till att 
aktiemarknaden tenderar att övervärdera (undervärdera) företag med hög (låg) grad av 
periodiseringar. Extremt höga periodiseringar gör att företagen kommer ha svårare att 
nå upp till marknadsförväntningar på framtida resultat vilket leder till att aktiepriset 
sjunker. Det omvända påstås gälla för extremt låga periodiseringar där det sannolikt 
leder till att företagen överträffar framtida förväntningar på resultat med följden att 
aktiepriset stiger. Sloans strategi bygger på att förutspå dessa effekter och bygga en 
portfölj där man säljer aktier med hög andel periodiseringar och köper aktier med låg 
andel periodiseringar (Sloan, 1996, s. 291-293). Sloan visade att det genom strategin 
gick att skapa en överavkastning på den amerikanska aktiemarknaden mellan åren 1962-
1991. 
 
Medan Sloan (1996) mäter periodiseringar som förändringen i rörelsekapital (∆WC) 
mäter Richardson et al. (2005) periodiseringar som skillnaden i rörelseresultat och fritt 
kassaflöde (ΔNOA) med hänsyn till finansiella poster (ΔFIN). Ett periodiseringsmått 
som i senare relaterad forskning vanligen benämns som totala periodiseringar 
(ΔTACC). Richardson et al. (2005, s. 446-449) utvecklar konceptet och undersöker 
graden av subjektivitet i olika periodiseringsmått. Resultatet visade att periodiseringar i 
långsiktiga tillgångar och skulder har lägst tillförlitlighet, periodiseringar i den löpande 
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verksamheten mäts med måttlig tillförlitlighet och högst tillförlitlighet har 
periodiseringar i finansiella poster samt att investerare inte känner till dessa skillnader. 
Det sägs leda till felaktiga förväntningar om framtida vinster. 
 
Lev & Nissim (2006, s. 30) visar att det finns aktiva institutionella investerare som 
använder strategier baserade på periodiseringsanomalin på den amerikanska 
aktiemarknaden. Dock är omfattningen av handeln låg på grund av att anomalin 
tenderar att återfinnas i volatila och mindre likvida aktier. Det gör att de flesta större 
institutioner undviker strategin men Ali et al. (2008, s. 24) påstår att vissa fonder 
framgångsrikt implementerar periodiseringsstrategin på den amerikanska 
aktiemarknaden. Dock menar Lev & Nissim (2006, s. 30) att med tanke på 
informationen som behöver analyseras och de implementeringskostnader som 
förknippas med strategin är det sannolikt att anomalin kommer kvarstå. 
 
Sloan (1996, s. 293) visade genomsnittlig årlig riskjusterad överavkastning på 10,4 % 
med hedgeportföljen baserad på skillnaden i rörelsekapital (∆WC). Richardson et al. 
(2005, s. 481) visade en jämförbar överavkastning på 12,8 % för ∆WC och genom att 
även ta hänsyn till långsiktiga tillgångar och skulder genererades en överavkastning på 
18 % för periodiseringsmåttet ∆NOA. För att återkoppla till exemplet om Worldcom 
hade det bredare periodiseringsmåttet ∆NOA sannolikt identifierat de extrema 
ökningarna i anläggningstillgångar medan ∆WC inte hade gjort det. 
 
Det finns två studier som undersökt periodiseringsanomalins förekomst globalt och då 
även inkluderat den svenska aktiemarknaden med tvetydiga resultat. De använde sig av 
periodiseringsmåttet ∆WC där hedgeportföljerna för LaFond (2005, s. 50) visade en 
årlig överavkastning på 8,6 % och Pincus et al. (2007, s.190) uppvisade negativ 
överavkastning på 9,2 %, det finns därför lite empiriskt stöd för hur periodiseringar 
värderas på den svenska aktiemarknaden. 
 
Det finns ett stort utbud av studier baserade på Sloans (1996) modell på den 
amerikanska marknaden men Richardsons et al. (2005) modell är däremot inte lika 
utforskad och har inte testats på den svenska aktiemarknaden. I denna studie avser vi 
undersöka sambandet mellan periodiseringar och avkastning på den svenska 
aktiemarknaden. För att göra detta undersöks sex olika periodiseringsmått på en aktuell 
tidsperiod för att bidra med ny kunskap angående de olika periodiseringsmåttens 
möjlighet till att generera riskjusterad överavkastning på den svenska aktiemarknaden 
och på så vis undersöka om periodiseringar är effektivt prissatta. 
 
1.2 Problemformulering  
Är det möjligt att generera riskjusterad överavkastning på den svenska aktiemarknaden 
med periodiseringsbaserade investeringsstrategier?  
 
1.3 Syfte  
Huvudsyftet med studien är att undersöka investerares möjlighet till riskjusterad 
överavkastning på den svenska aktiemarknaden utifrån investeringsstrategier baserade 
på graden av periodiseringar. Ett delsyfte är att jämföra två delperioder för att 
undersöka om periodiseringsanomalins förekomst förändrats över den totala 
undersökningsperioden. Ett annat delsyfte är att undersöka om den svenska 
aktiemarknaden effektivt värderar offentlig redovisningsinformation. 
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1.4 Teoretiskt och Praktiskt bidrag  
Det teoretiska bidraget med denna studie är att bistå med ökad förståelse för 
periodiseringar och dess pålitlighet för att värdera aktier. Periodiseringsanomalin har 
tidigare identifierats på den amerikanska aktiemarknaden och denna studie bidrar med 
stöd för om anomalin förekommer på den svenska aktiemarknaden. Studien testar mer 
aktuell data än tidigare forskning inom området och behandlar även mindre beprövade 
periodiseringsmått. Vidare ger studien ytterligare teoretisk kunskap om graden av 
effektivitet på den svenska aktiemarknaden utifrån teorin om den effektiva 
marknadshypotesen.  
 
Det praktiska bidraget med studien är att undersöka olika periodiseringsmåtts förmågor 
att generera överavkastning på den svenska aktiemarknaden. Om något av 
periodiseringsmåtten som undersöks kan påvisa att det finns en negativ korrelation 
mellan periodiseringar och avkastning skulle institutionella investerare såväl som 
privata investerare kunna replikera strategin och på så sätt generera överavkastning. 
 
1.5 Avgränsningar  
Studien avgränsas till att undersöka den svenska marknaden då den är outforskad vad 
gäller det aktuella ämnet. Med Sverige som geografisk avgränsning föll det sig naturligt 
att avgränsa studien till NASDAQ OMX Stockholm AB och listorna Small-, Mid- och 
Large-Cap då det är den största och den mest likvida aktiemarknaden i Sverige vilket 
medför fördelar som högre tillgänglighet och lägre transaktionskostnader samt lägsta 
möjliga implementeringskostnader. Dessutom blir resultatet av studien lättare att tolka 
och analysera då den håller sig till en och samma marknad och valuta. 
 
Databasen som används för att samla företagsinformation och aktiedata tillät inte en 
sortering på Small-, Mid- respektive Large-Cap utan urvalet har istället avgränsats till 
att endast inkludera aktier med ett marknadsvärde högre än 150 miljoner kronor, vilket i 
sin tur är minimikravet för att listas på Nasdaq OMX Small Cap. Mer om detta i 
avsnittet om data och metod.  
 
Mätperioden sträcker sig från 1998-06-30 till 2013-06-30 och denna avgränsning är 
vald efter tillgängligheten av data. Skulle studien inkluderat data från år 1995 eller 
tidigare skulle det inneburit ett avsevärt större bortfall under dessa år och därför hämtas 
redovisningsdata först från 1996-12-31. Data senare än 2013 finns av naturliga skäl inte 
tillgänglig och vi har valt att testa strategin på så färsk data som möjlig för att hålla en 
hög aktualitet. Studien avgränsar sig helt mot skatter, detta för att skattesystemet skiljer 
sig markant för olika typer av investerare och det skulle leda till implikationer i resultat 
och analys. Exempelvis är investmentbolag och fonder skattebefriade medan privata 
investerare kan påverka beskattningen genom val av skattemiljö för innehavet.  
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2. Vetenskapliga utgångspunkter  
Ryan et al. (2002, s. 8) påstår att forskning som anses ha en avsaknad av teknik och 
metod kan anses vara bristfällig och ofullständig. I detta kapitel presenteras 
kunskapssynen och det vetenskapliga perspektivet för studien. Vidare redogörs för valet 
av metod och slutligen diskuteras källkritik och etiska aspekter. 
 
2.1 Perspektiv 
För att kontextualisera valt problem, metod och teori vill vi klargöra för studiens 
perspektiv. Ontologi är något som inom samhällsvetenskapen behandlar hur individer 
betraktar verkligheten och kan delas upp i två huvudsakliga tillvägagångssätt, nämligen 
objektivism och konstruktionism. Sammanfattningsvis baseras objektivismen på 
ståndpunkten att verkligheten bygger på för individen externa faktum vilka är lika för 
alla, den kan därmed inte påverkas av en individs egna åsikter. Konstruktionismen 
däremot baseras på ståndpunkten att verkligheten eller vissa aspekter av verkligheten är 
socialt konstruerade, det vill säga att verkligheten är en produkt av individens egna 
åsikter och tolkningar och på så vis ständigt förändras (Bryman et al. 2011, s. 35-37).  
 
Dessa vetenskapliga perspektiv är teoretiska ytterligheter och därför behöver 
verkligheten inte alltid representeras av den ena eller den andra. Den aktuella studien 
baseras på kvantitativ historisk data där de syntetiska portföljerna är skapade efter 
tydligt uppsatta kriterier som finns presenterade i avsnittet om praktisk metod. Det är 
därför som författare inte möjligt att påverka resultatet utan att avsiktligt manipulera 
siffrorna och då bortser vi från den inbyggda risken i behandlingen av data i och med 
den mänskliga faktorn. Enligt Ejvegård (2009, s. 19) kan det vara svårt att som forskare 
vara fullt medveten om sina förutfattade meningar men att det är en skyldighet att sträva 
efter objektivitet. Objektivitet är också något vi i allra högsta grad strävat efter vilket vi 
hoppas framgår genom att bland annat försöka hålla en hög replikerbarhet genom 
studien och tydligt urskilja egna åsikter från empiriska resultat. Därmed faller det sig 
naturligt att objektivism är det eftersträvade vetenskapliga synsättet för studien. 
 
2.2 Angreppssätt  
Det förekommer i regel två olika angreppssätt inom samhällsekonomisk forskning, det 
deduktiva och det induktiva, vilka beskriver hur teori och verklighet förhåller sig till det 
aktuella forskningsområdet. Det induktiva angreppssättet kan sammanfattas till att 
forskaren utgår från resultatet av en studie för att skapa ny teori utifrån denna. Det 
deduktiva angreppssättet kan beskrivas som en process där forskaren utgår från befintlig 
teori och därefter genom en studie når ett resultat som antingen bekräftar eller förkastar 
befintlig teori (Bryman et al. 2011, s. 26-28). Studien utgår från de teorier vi funnit 
relevanta inom området periodiseringsanomalier. Efter att ha studerat området 
fastställdes en kombination av sex stycken olika definitioner på mått med avseende att 
mäta graden av periodiseringar. Vi såg ett värde i att undersöka dessa mått då vi inte 
funnit tidigare forskning som på ett tillfredsställande sätt undersökt 
periodiseringsanomalin på den svenska aktiemarknaden. Studien undersöker sambandet 
mellan periodiseringar och riskjusterad överavkastning. För att göra detta testas sex 
stycken olika varianter för att mäta periodiseringar utifrån offentligt tillgänglig 
information.  
 
Utifrån tidigare relaterad forskning och teori skapades studiens problemformulering och 
syfte. Studien baseras på ett deduktivt angreppssätt, något som kan anses vara normen 
för kvantitativ forskning av den här typen. Efter att problemformulering, syfte och 
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studiens upplägg var etablerat användes Thompson Reuters Datastream för att samla in 
relevant data för studien. Datan flyttades till kalkyleringsprogrammet Microsoft Excel 
där syntetiska portföljer skapades utifrån uppsatta kriterier för att uppnå ett resultat. Mer 
detaljerad information angående datainsamling och bearbetning finns att se i avsnittet 
om praktisk metod. I analysen ställs resultatet i relation till tidigare forskning där 
tidigare forskning och teorier används för att analysera resultatet. Meningen med 
studien är inte att revidera befintliga teorier utan snarare att undersöka dem på den 
svenska aktiemarknaden för att se hur de står sig i förhållande till varandra. Samt om 
något periodiseringsmått kan vara ett realistiskt alternativ till att generera en riskjusterad 
överavkastning på den svenska aktiemarknaden. 
 
2.3 Metodval  
Det finns två huvudsakliga forskningsmetoder inom samhällsvetenskapen, kvalitativ 
respektive kvantitativ metod. Kvalitativ forskning innebär tolkning av mindre 
strukturerad data så som exempelvis intervjuer och enkäter med öppna frågor. I 
kvantitativ forskning eftersöks statistiskt relevanta resultat genom empiriska och 
kvantifierbara data där forskaren utifrån den bearbetade datan vill erhålla en objektiv 
bild av verkligheten (Bryman et al., 2011, s. 39-40). Med positivistisk kunskapssyn, ett 
objektivistiskt synsätt och en deduktiv ansats är en kvantitativ forskningsmetod att 
föredra för denna studie (Bryman et al., 2011 s. 40; Eliasson, 2006, s. 21). I 
överensstämmelse med ovanstående rekommendation, den valda forskningsfrågan och i 
linje med tidigare forskning inom ämnet föll det sig naturligt med en kvantitativ 
forskningsmetod. 
 
2.4 Kunskapssyn 
Vid vetenskapliga studier hör det till att redogöra för författarnas uppfattning och 
förhållningssätt till vetenskapen eftersom det finns risk att kvaliteten på studiens resultat 
påverkas av kunskapsideal och preferenser (Johansson-Lindfors, 2003 s. 11). Inom 
samhällsvetenskaplig och så även finansiell forskning dominerar två kunskapssyner, 
hermeneutiken och positivismen. Positivismen förespråkar att studier baseras på ett 
empiriskt underlag där forskaren genom exempelvis empirisk undersökning försöker att 
hitta statistiskt stöd utifrån det empiriska materialet som sen kan appliceras på 
verkligheten (Bjereld et al., 2009 s. 73; Bryman & Bell, 2013, s. 36). Hermeneutiken är 
en forskningsmetod där tolkningen är central. Den Hermeneutiska synen går ut på att 
studera och försöka få en förståelse för de mänskliga förutsättningarna och att tolka den 
sociala kontexten av ett budskap (Bryman & Bell, 2013, s. 567-568). Utifrån detta kan 
fastställas att denna studie baserats på en positivistisk kunskapssyn då det föll sig 
naturligt utifrån tidigare beskrivet vetenskapligt perspektiv, angreppssätt och metodval. 
 
2.5 Litteratursökning  
Litteratursökningen inför och under detta arbete har gjorts genom databaser så som 
Google Scholar, EBSCO, uppsatser.se och Diva. Exempel på några av de sökord som 
använts är; Accruals, accrual anomaly, accrual reliability, earnings management, 
manipulating earnings, datastream, sweden, abnormal earnings, accrual based 
investment strategy och efficient market hypothesis. Inledningsvis var Google Scholar 
till stor nytta för att observera tidigare forskning inom ämnet och en enkel men praktisk 
funktion med Googles databas är att den tydligt visar antal citeringar för respektive 
publikation vilket är en stor fördel när det gäller att sålla ut den mest relevanta 
forskningen på området. Vidare erbjuder Google Scholar funktionen att söka bland 
publikationer som citerat ett särskilt verk. Exempelvis utgår en stor del av forskningen 
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vi intresserat oss av utifrån Sloan et al. (1996) och Richardson et al. (2005) och vi har 
då exempelvis sökt bland de verk som citerat Sloan et al. (1996) eller Richardson et al. 
(2005) och använt sökord som “Sweden” och “datastream” för att få en insyn i 
omfattningen av forskningen på den svenska marknaden och intryck från forskning som 
använt samma informationskälla som vi haft tillgång till. Det visade sig att den svenska 
aktiemarknaden var tämligen outforskad vad gällde periodiseringsanomalier.  
 
Databasen EBSCO har varit en viktig källa till vetenskapliga publikationer och har gett 
lite andra sökträffar än Google Scholar, de två databaserna har därför använts flitigt sida 
vid sida. Efter att vi etablerat grundläggande kunskap om den tidigare forskningen har 
databaserna Diva och studentuppsatser.se använts för att undersöka tidigare 
studentuppsatser. Samtliga databaser användes för att undersöka hur väl utforskat den 
valda forskningsfrågan var. Vi hittade ingen tidigare studie på den svenska marknaden 
som var utförd efter samma princip denna studie är. Vi fann få studier över huvud taget 
baserade på modellen som introducerades av Richardson et al. (2005) och vi anser 
därmed att det fanns en så kallad lucka i teorin. I processen att sortera ut de mest 
relevanta artiklarna har vi utöver funktionen att utläsa antal citeringar i Google Scholar 
haft nytta av så kallade review articles inom ämnet. En bra artikel som sammanfattar 
tidigare forskning inom periodiseringsanomalier är Accounting Anomalies and 
Fundamental Analysis: A Review of Recent Research Advances av Richardson et al. 
(2010) vilken varit en bra tillgång under sökning och bearbetning av tidigare litteratur. 
 
2.6 Källkritik 
Att konsekvent upprätthålla ett kritiskt förhållningssätt till såväl faktauppgifter, 
påståenden, referat och slutsatser är fundamentalt inom all forskningsverksamhet. Vid 
kritisk granskning av litteratur är det vissa krav som ska beaktas i bedömningen av 
källornas kvalitet, dessa är äkthet, oberoendegrad, färskhet och samtidighet (Ejvegård 
2009, s. 71-73).  
 
Äkthetskravet innebär kort och gott att materialet ska vara autentiskt, det kan 
förekomma förfalskningar och det gäller att genomskåda och undvika dessa. Detta är 
vanligare när det kommer till historisk forskning där det kan förekomma förfalskningar 
av exempelvis gamla dokument och risken för att förfalskad eller förvrängd litteratur 
ska ha använts i detta arbete är att anse som låg (Ejvegård, 2009, s. 71). Merparten av de 
vetenskapliga artiklar som använts är peer reviewed och publicerade av erkända 
ekonomiska tidskrifter. Majoriteten av de vetenskapliga artiklarna som refererats till är 
även väl citerade vilket tyder på att dess innehåll är erkänt inom forskningsvärlden.  
 
Det andra föreliggande kravet är oberoendekravet. Det bygger på att ta reda på var en 
källas fakta härstammar ifrån och generellt sett gäller att primärkällor är bättre än 
sekundärkällor där något som refererats i andrahand kan ha en tendens att förvrängas, 
ryckas ur sitt sammanhang eller på annat sätt påverkas av subjektivitet (Ejvegård, 2009, 
s. 71).  Den här studien är så långt det varit möjligt baserad på primärkällor men det 
finns ett par undantag. En av dessa är Thomson Reuters Datastream som varit den 
huvudsakliga källan för data. Datastream är en sekundärkälla, men dock en pålitlig och 
väl ansedd sådan. Detta utvecklas vidare i avsnittet för källkritik inom praktisk metod. 
Data för 1-månaders statsskuldväxlar har hämtats direkt från hemsidan för Sveriges 
Riksbank och är således från en primärkälla som får anses vara oberoende. Samtlig 
forskning som inkluderats i avsnittet teoretisk referensram är vetenskapliga artiklar och 
de har refererats till dess primärkälla. 
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Färskhetskravet utgår från att det i regel är bättre att referera till en nyare källa än till en 
äldre (Ejvegård, 2009, s. 72). Vad gäller den litteratur som använts till främst avsnittet 
för teoretisk metod så har den senaste utgåvan av respektive verk använts i den 
utsträckning det varit möjligt. Den vetenskapliga forskningen som studien baserats på 
sträcker sig långt tillbaka med verk så som Random Walks in Stock Market Prices 
(1965) av Eugene Fama eller The adjustment of stock prices to new information (1969) 
av Fama et al. men trots att verk som dessa är inne på sitt sjätte årtionde så har de lagt 
grunden till mycket ekonomisk forskning och är bland de mer väl citerade verken där 
ute. De studier som själva investeringsstrategin baseras på börjar med Sloan et al. 
(1996) som är den äldsta publikationen och sträcker sig till Hafzalla (2011). Det fjärde 
och sista kravet som ska beaktas enligt Ejvegård (2009) är samtidighetskravet. Det 
innebär att ett verk som publicerats närmare beskrivna tidshändelser kan tendera att 
stämma överens bättre med verkligheten än ett som publicerats senare (Ejvegård, 2009, 
s. 73) Detta är svårt att tillämpa på den aktuella studien och kommer inte att utvecklas 
vidare.   
 
2.7 Samhälleliga och etiska aspekter  
Trots att rådande lagstiftning lämnar utrymme för företag att justera poster som 
exempelvis resultat anser vi att det finns en etisk aspekt att beakta i användandet av 
earnings management, en av de möjliga förklaringarna till förekomsten av 
periodiseringsanomalier. Syftet med periodiseringar är att det redovisade resultatet på 
ett bättre sätt ska spegla hur företaget har presterat under verksamhetsperioden. 
Rådande lagstiftning lämnar utrymme för att manipulera resultatet med hjälp av 
periodiseringar eftersom storleken på periodiseringarna kräver ledningens subjektiva 
bedömningar om hur företagets framtida kassaflöden kommer att se ut. Detta lämnar 
möjligheter för företagsledningen att medvetet manipulera bokföringen och således den 
information som släpps till allmänheten genom exempelvis kvartalsrapporter, så kallad 
earnings management. 
 
Orsakerna bakom earnings management och beslut att justera resultat diskuteras i denna 
studie men är inte det som faktiskt studeras i den empiriska undersökningen. Däremot är 
det en relevant etisk aspekt då företagsledningen kan justera upp resultatet genom 
periodiseringar för att exempelvis nå personliga bonusrelaterade prestationsmål och 
detta är då något som kan drabba investerare negativt om de inte genomskådar rapporter 
med manipulerade poster. 
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3. Teoretisk referensram  
Detta kapitel introducerar läsaren till relevant teori och litteratur som legat till grund 
för studien. Sektionen inleds med kända teorier som den effektiva marknadshypotesen 
och olika modeller med anknytning till den empiriska studien. Därefter presenteras de 
olika måtten på periodiseringar som använts i studien för att sedan behandla tidigare 
relaterad forskning inom området periodiseringsbaserade investeringsstrategier. 
Kapitlet avslutas med en sammanfattande tabell av tidigare forskning. 
 
3.1 Effektiva marknadshypotesen (EMH)  
Fama (1970) publicerade artikeln “Efficient Capital Markets: A review of theory and 
empirical work” i Journal of Finance där han sammanställde tidigare forskning inom 
ämnet. Fama kan idag anses vara en av grundarna till den effektiva marknadshypotesen, 
trots att teorier kring marknadseffektivitet existerat långt tidigare. EMH är ett väl 
omdiskuterat koncept och ligger till grund för många senare ekonomiska teorier. 
Frågeställningen vare sig marknaden är effektiv eller inte har varit ständigt aktuell 
vilket gjort den effektiva marknadshypotesen till ett av de mer utforskade ämnena inom 
ekonomisk teori. Denna studie undersöker olika periodiseringsmått för att studera om 
det är möjligt att generera riskjusterad överavkastning utifrån offentlig tillgänglig 
information. Således studeras om periodiseringsmåtten är effektivt prissatta för att ge 
stöd för eller mot den effektiva marknadshypotesen.  
 
Den effektiva marknadshypotesen bygger på att finansiella marknader är 
informationseffektiva och en avsaknad av mönster i förändringen av aktiepriser. För att 
uppfylla detta krävs ett stort antal rationella och nyttomaximerande investerare som med 
hjälp av ett fritt informationsflöde ständigt är ute efter att förutspå förändringar på 
marknaden. En effektiv marknad innebär att investerare omöjligt kan skapa 
överavkastning genom vare sig fundamental eller teknisk analys och att det således är 
lönlöst att leta efter felprissatta aktier (Fama, 1970 s. 387-388). 
 
Random walk är ett vanligt förekommande begrepp inom skolan om 
marknadseffektivitet. Random walk innebär att förändringar i aktiekurser har samma 
fördelning och är oberoende av varandra. Detta innebär att det inte är möjligt att se på 
en akties historiska pristrend för att förutspå framtida prisutveckling (Fama, 1965, s. 
56). Det enda sättet för investeraren att öka sin avkastning på en effektiv marknad är 
därför genom att ta en större risk. Om marknaden är ineffektiv skulle det gå att uppvisa 
en systematiskt riskjusterad överavkastning över tid. Detta gör teorin svår att motbevisa 
eftersom att investeraren enligt teorin om random walk har en 50 % chans att slå ett 
slumpmässigt urval för en given tidsperiod utan att ha någon kunskap. Utöver detta är 
det problematiskt att avgöra om en portfölj som visat en överavkastning haft högre risk 
än index (Fama, 1965, s. 56). 
 
Fama beskriver tre olika former av marknadseffektivitet. Den svaga formen där 
underliggande finansiella instrumentet endast består av historisk kursdata och baseras 
därför till stor del på teorin om Random Walk. Det innebär att systematisk 
överavkastning inte kan erhållas genom att enbart analysera historiska aktiekurser 
(Jensen, 1978, s. 97). 
 
Den halvstarka formen är en vidareutveckling på den svaga formen och tar även hänsyn 
till om aktiepriser återspeglar all offentlig information (Fama, 1970 s. 388). Fama menar 
att historiska priser och publik information återspeglar sig i aktiepriset omedelbart 
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(Fama, 1970 s. 415). Det är framför allt den halvstarka formen av marknadseffektivitet 
som sätts på prov i denna studie utifrån att strategierna utvecklas utifrån finansiell data 
som är publikt tillgänglig med avsikt att generera överavkastning. 
 
Den starka formen av EMH testar om någon grupp av investerare eller enskild 
investerare har exklusiv tillgång till information med relevans för en akties värdering. 
Denna form av marknadseffektivitet innebär således att insiderinformation inte är 
tillräcklig för att generera systematisk överavkastning då både publik och ej publik 
information återspeglas i aktiepriserna. I den starkaste formen av EMH hävdar slutligen 
Fama att marknaden reflekterar all information och således är helt effektiv (Fama, 1970, 
s. 388, 415-416). Den starka formen av EMH kommer inte att behandlas i denna studie 
då strategierna som testas är oberoende av insiderinformation. 
 
3.2 Kritik mot EMH 
Även om den effektiva marknadshypotesen kan anses vara en av de mer kända och 
accepterade av ekonomiska teorier så finns det mycket forskning som antingen helt eller 
delvis motsätter sig tanken om en helt effektiv marknad. Så länge aktiemarknader 
existerar så kommer det att finnas aktörer på marknaden som begår misstag och vissa 
aktörer är sannolikt mindre rationella än andra (Malkiel, 2003 s. 80). Grossman & 
Stiglitz (1980, s. 393) var troligen bland de första att uppmärksamma att 
aktiemarknaden inte konstant kan vara helt effektiv därför att det i så fall inte skulle 
finnas incitament för de professionella investerarna att uppdaga all information de 
baserar sina placeringar på. 
 
Ou & Penman (1990, s. 328) lade fram stöd för att ett företags verkliga värde kan 
utläsas från redovisningsinformationen men att det faktiska marknadsvärdet kan avvika 
från detta och konstaterade således att marknaden inte alltid kan vara helt effektiv på att 
utläsa redovisningsinformation. Denna studie utgår från redovisningsinformation och 
om det faktiska marknadsvärdet avviker från det fundamentala värdet så kommer det 
vara möjligt att skapa överavkastningar vilket skulle tyda på att marknaden inte är helt 
effektiv på att utläsa redovisningsinformation. 
 
Det finns mycket forskning som undersöker förekomsten av anomalier på 
aktiemarknader. Bland annat studerade Fama & French (2008, s. 1674-1675) olika 
anomaliers förekomst mellan åren 1963 till 2005 där de konstaterade att momentum, 
periodiseringar och emissioner är de starkaste orsakerna till anomalier. Sloan (1996) var 
den som ursprungligen identifierade periodiseringsanomalin genom att visa att vinster 
som kommer från periodiseringar är mindre uthålliga jämfört med vinster baserade på 
kassaflöde (Richardson et al., 2005, s. 438; Sloan, 1996, s. 289). Efter Sloans (1996) 
publikation har ett större antal studier av andra forskare utgått från denna studie och 
vidareutvecklat forskningen inom periodiseringsanomalier. 
 
Det finns argument för att den effektiva marknadshypotesen är en icke väldefinierad 
hypotes. För att testa marknadshypotesen måste antaganden göras om investerarna som 
agerar på marknaden där deras riskpreferenser bör fastställas. Detta för att avgöra hur 
marknaden återspeglar information som släpps. Det leder till begreppet Joint 
Hypothesis, för att testa den effektiva marknadshypotesen testas oundvikligen 
ytterligare hypoteser simultant. Detta innebär därmed att för att testa EMH testas 
samtidigt en prissättningsmodell, för denna studie CAPM och fyrfaktormodellen, vilket 
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gör EMH till en empiriskt svårförkastad och icket väldefinierad hypotes (Campbell et 
al., 1997, s. 24; Lo & MacKinlay, 1999, s. 6-7). 
 
3.3 Capital Asset Pricing Model 
För att undersöka sambandet mellan periodiseringar och överavkastning i denna studie 
använder vi oss av en prissättningsmodell, Capital Asset Pricing Model (CAPM). 
CAPM baseras på Markowitz (1952) Modern Portfolio Theory. Modellen i sig 
introducerades senare av Sharpe (1964) men även Lintner (1965) och Mossin (1966) 
utvecklade modellen var för sig och kan anses ha varit starka kontributörer till 
modellens popularitet och spridning. Modellen används för att beräkna avkastningskrav 
och risk för en enskild tillgång och används flitigt vid bedömningen av tillgångar i 
portföljer (Fama & French, 2004, s. 25). Formeln för CAPM ser ut enligt följande.  
 

𝐸(𝑟𝑖) = 𝑟𝑓 + 𝛽𝑖�𝐸(𝑟𝑚) − 𝑟𝑓� 
 
Där: 
𝐸(𝑟𝑖) = 𝐹ö𝑟𝑣ä𝑛𝑡𝑎𝑑 𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑝å 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔/𝑝𝑜𝑟𝑡𝑓ö𝑙𝑗 𝑖 
 
𝐸(𝑟𝑚) = 𝐹ö𝑟𝑣ä𝑛𝑡𝑎𝑑 𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑝å 𝑚𝑎𝑟𝑘𝑛𝑎𝑑𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑓ö𝑙𝑗𝑒𝑛 
 
𝑟𝑓 = 𝑅𝑖𝑠𝑘𝑓𝑟𝑖 𝑟ä𝑛𝑡𝑎 
 

𝛽𝑖 =
𝑐𝑜𝑣(𝑟𝑖, 𝑟𝑚)
𝜎2𝑟𝑚

= 𝑆𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎𝑡𝑖𝑠𝑘 𝑟𝑖𝑠𝑘 𝑓ö𝑟 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔/𝑝𝑜𝑟𝑡𝑓ö𝑙𝑗 𝑖 

 
𝑐𝑜𝑣(𝑟𝑖, 𝑟𝑚) = 𝐾𝑜𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠𝑒𝑛 𝑚𝑒𝑙𝑙𝑎𝑛 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔

/𝑝𝑜𝑟𝑡𝑓ö𝑙𝑗 𝑖 𝑜𝑐ℎ 𝑚𝑎𝑟𝑘𝑛𝑎𝑑𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑓ö𝑙𝑗𝑒𝑛   
 
𝜎2𝑟𝑚 = 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠𝑒𝑛 𝑓ö𝑟 𝑚𝑎𝑟𝑘𝑛𝑎𝑑𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑓ö𝑙𝑗𝑒𝑛 
 
3.3.1 Antaganden för CAPM 
CAPM bygger på ett antal särskilda antaganden för att modellen ska gå att applicera och 
det är viktigt att känna till dessa. (1) Det finns en homogen ränta till vilken samtliga 
investerare kan låna. (2) Investerare har samma förväntningar och syn på tillgångars 
variabler som exempelvis standardavvikelse, korrelation och förväntad avkastning 
(Sharpe, 1964, p. 433-434). (3) Investerare är riskaversa och nyttomaximerande. (4) 
Investerare baserar deras portföljval över en specifik period på avkastning och risk och 
(5) marknaden antas vara fri från transaktionskostnader samt skatter (Fama & French, 
2004, s. 26). 
 
Fama (1970) utvecklar dock ovanstående kriterier och påstår att samtliga antaganden 
nödvändigtvis inte behöver uppfyllas för att marknadseffektivitet ska kunna råda. Till 
att börja med kan transaktionskostnader förekomma till den grad att dess storlek inte 
hindrar investerares agerande på marknaden. Vidare behöver inte samtliga aktörer på 
marknaden ha tillgång till all information så länge som en tillräckligt stor andel av 
aktörerna har tillgång till informationen. Inte heller behöver samtliga investerare tolka 
information på samma sätt utan än en gång är det nog om en tillräckligt stor andel tolkar 
informationen likartat (Fama, 1970, s. 388-389). 
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3.3.2 Kritik mot CAPM  
Trots modellens mer eller mindre realistiska antaganden har CAPM trätt fram som en av 
de mer frekvent använda modellerna av sitt slag. Modellen har dock kritiserats sedan 
introduktionen, ofta på grund av att den tycks anta orimliga förutsättningar och 
vetenskapliga studier har gång efter gång avfärdat modellen. 
 
Några av de som framfört kritik mot CAPM är Fama & French (2004) samt Berk 
(1995). De argumenterar, tillsammans med många andra ekonomer, att modellen inte 
fungerar i verkligheten. Problemet ska ligga antingen i modellens uppbyggnad eller i låg 
applicerbarhet hos modellen på grund av dåligt empiriskt stöd (Berk, 1995, s. 282; 
Fama & French, 2004, s. 25). Fama & French (2004, s. 25) påstår att orimliga 
antaganden som exempelvis en marknad utan avgifter eller med obegränsad in- och 
utlåning är grunden till kritiken mot modellen. Berk (1995 s. 282) skriver att CAPM 
mycket väl skulle kunna hålla i verkligheten men att problemet ligger i att empiriska 
test använder en proxy-portfölj vilken inte är “mean variance efficient”. Något som gör 
att beräknad förväntad avkastning skiljer sig från verkligheten.  
 
Vidare argumenterar Fama & French (1992, s. 428) för att förhållandet mellan beta och 
förväntad avkastning är svagt därför att det inte tar hänsyn till viktiga parametrar så som 
storleken på företag, förhållande mellan bokfört värde och marknadsvärde, vinst per 
aktie eller belåningsgrad. En annan kritik mot CAPM är dess mest grundläggande 
antagande att modellen innehåller alla tillgångar på marknaden, det vill säga allt som är 
av värde, vilket gör den svår att tillämpa. Avkastningen på samtliga tillgångar går inte 
att beräkna och det gör modellen olämplig att testa empiriskt (Roll, 1977, s. 131). 
 
3.4 Trefaktormodellen 
Trots CAPM:s popularitet är det ett känt faktum att en av modellens brister är att den 
misslyckas med att ta hänsyn till företagsspecifika egenskaper. Fama & French (1992) 
kom till slutsatsen att ytterligare två faktorer tillsammans med beta-värdet kan ge en 
bättre förklaring av avkastningen på en tillgång. De menar att dessa faktorer tar hänsyn 
till ett företags branschspecifika egenskaper och i sin tur bidrar till att förklara variation 
i avkastning. En av dessa var småbolagseffekten som upptäcktes av Banz (1981). Banz 
(1981, s. 3-4) upptäckte att företag med lägre marknadsvärdering tenderade att ge högre 
avkastning än den förväntade avkastningen utifrån CAPM. 
 
Fama & French (1992, s. 450) visar på att värdeaktier, aktier som har hög andel bokfört 
värde i förhållande till marknadsvärde (B/M), tenderar att generera högre avkastning än 
tillväxtaktier, aktier med låg andel bokfört värde i förhållande till marknadsvärde. 
Denna avkastning kan dock förklaras av att företag med hög andel B/M exponeras för 
större risk då hög andel B/M indikerar att de troligtvis präglats av låga resultat eller 
dåliga framtidsutsikter (Fama & French, 1992, s. 452). Vidare drar Asgharian & 
Hansson (2000, s. 232) liknande slutsats som Fama & French (1992) men på den 
svenska marknaden. Det finns dock oenighet bland tidigare studier om vad som 
förklarar avkastningen för företag med hög andel B/M. Ena sidan menar att dessa 
företag är mer riskfyllda och bör således kompenseras med en högre avkastning. Andra 
menar att det finns felprissättningar på marknaden eftersom investerare tenderar att 
över- eller undervärdera framtida vinster för företag med hög andel B/M (Ali et al., 
2003, s. 356). I denna studie används småbolagseffekten och B/M för att kontrollera för 
variationen i avkastning, oavsett om avkastningen kommer från risk eller 
felprissättningar. 
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Fama & French (1993) introducerade “Three-factor Asset Pricing Model”, 
trefaktormodellen. Trefaktormodellen tar utöver marknadsfaktorn även hänsyn till 
storleksfaktor och förhållandet mellan bokfört värde och marknadsvärde. 
Marknadsfaktorn representeras av avkastningen på marknadsportföljen utöver den 
riskfria avkastningen (Fama & French, 1993, s. 38). Marknadsfaktorn är fortfarande 
ytterst relevant men kan inte på egen hand beskriva variationen i avkastning på aktier, 
däremot med hjälp av att addera storleksfaktorn och förhållandet mellan bokfört värde 
och marknadsvärde erhålls en modell som bättre förklarar variationen (Fama & French, 
1993, s. 19-21). Vi har i denna studie valt att kontrollera om exponering mot småbolag 
eller värdeföretag kan förklara ett eventuellt samband mellan avkastning och 
periodiseringar. Formeln för trefaktormodellen som illustrerad av Fama & French 
(1993) visas nedan. 
 

𝐸(𝑟𝑖) = 𝑟𝑓 + 𝛽𝑖�𝐸(𝑟𝑚) − 𝑟𝑓� + 𝑠𝑖𝐸(𝑆𝑀𝐵) + ℎ𝑖𝐸(𝐻𝑀𝐿) 
 
Där: 
𝑠𝑖 = 𝐾𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛 𝑓ö𝑟 𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟𝑛 𝑆𝑀𝐵  
ℎ𝑖 = 𝐾𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛 𝑓ö𝑟 𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟𝑛 𝐻𝑀𝐿 
 
Förväntad avkastning på aktie i betecknas av 𝐸(𝑅𝑖)  och 𝑅𝑓  betecknar den riskfria 
räntan. E(SMB) är skillnaden i förväntad avkastning mellan portföljer innehållande små 
och stora företag. Detta ska svara på om portföljen tenderar att innehålla små eller stora 
företag. E(HML) är skillnaden mellan förväntad avkastning från portföljer med högt 
book-to-market ratio (B/M) och portföljer med lågt book-to-market ratio. Detta ska testa 
om portföljernas variation i avkastning kan förklaras av exponering mot tillväxtaktier 
eller värdeaktier. Förkortningen SMB står för just Small Minus Big och HML står för 
High Minus Low.  
 
3.5 Fyrfaktormodellen 
Carharts fyrfaktormodell är en direkt vidareutveckling av Famas trefaktormodell, vilken 
i sin tur baseras på CAPM (Carhart, 1997, s. 60). Carhart adderar en ytterligare faktor 
för att ta hänsyn till Jegadeesh & Titmans (1993) ettåriga momentumanomali. Det kan 
motiveras utifrån trefaktormodellens oförmåga att förklara variation i avkastning på 
portföljer sorterade efter kortsiktig historisk avkastning, det vill säga 
momentumeffekten (Fama & French, 1996, s. 56). Chan et al. (1996, s. 1683-1684) 
hävdar att momentumeffekten kan förklaras av att marknaden är långsam på att reagera 
på ny information. Ordet momentum syftar till tendensen för en aktiekurs att fortsätta 
stiga om aktien haft en positiv prisutveckling samt tendensen att fortsätta sjunka i värde 
om aktien haft en negativ prisutveckling. Carhart (1997, s. 79-81) sammanfattar att den 
ettåriga historiska avkastningen är ett bra sätt för investerare att fånga 
momentumeffekten. Palmer & Gonzalez (2007, s. 314) studerade momentumanomalin 
på den svenska aktiemarknaden samt den amerikanska och kom fram till att det finns en 
momentumfaktor på dessa marknader. Däremot visade den sig vara svag om man 
kontrollerade för storlek, värdeaktier samt bransch. Formeln för Carharts 
fyrfaktormodell presenteras nedan (Carhart, 1997, s. 61). 
 

𝐸(𝑟𝑖) = 𝑟𝑓 + 𝛽𝑖�𝐸(𝑟𝑚) − 𝑟𝑓� + 𝑠𝑖𝐸(𝑆𝑀𝐵) + ℎ𝑖𝐸(𝐻𝑀𝐿) + 𝑤𝑖𝐸(𝑊𝑀𝐿) 
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E(WML), som står för Winners Minus Losers, är skillnaden i förväntad avkastning 
mellan vinnarportföljen och förlorarportföljen. Från trefaktormodellen har således 
ytterligare en koefficient för faktorn WML tillkommit, denna är 𝑤𝑖 . I kapitlet om 
praktisk metod framgår hur modellen applicerats på denna studie och hur portföljerna 
skapats. 
  
3.6 Earnings Management  
Finansiella rapporter används för att förmedla ett företags ekonomiska ställning till 
intressenter. Vinster är en central del av resultatrapporterna och används av investerare 
för att bedöma företagets prestationer och utveckling. Trots redovisningsstandarder och 
lagar är företagsledningens kunskap samt bedömning av företagets situation en central 
del i utformningen av rapporterna och det lämnar utrymme för att påverka de finansiella 
rapporterna. Ledningens kompensation baseras ofta på vinstbaserade prestationsmål 
vilket gör att det kan finnas motiv att manipulera rapporteringen för egen vinning 
(Schipper, 1989, s. 92). Healy & Wahlen (1999, s. 368) presenterade en 
sammanställning av forskningen inom earnings management och definierade begreppet 
som: 
 
“Earnings management occurs when managers use judgment in financial reporting and 
in structuring transactions to alter financial reports to either mislead some stakeholders 
about the underlying economic performance of the company or to influence contractual 
outcomes that depend on reported accounting numbers.”  
 
Healy & Wahlen (1999) skriver att vissa aspekter av EM behöver vidare förklaring, det 
finns flera tillfällen där ledningen kan använda sitt omdöme i utformningen av de 
finansiella rapporterna. Tolkningen av poster så som exempelvis när intäkter och 
kostnader faller in, restvärden på inventarier, uppskjutna skatter och hanteringen av 
personalförmåner har en väsentlig påverkan på det slutgiltiga resultatet som presenteras. 
Vidare finns i många fall en möjlighet för ledningen att välja bland accepterade 
bokföringsmetoder när det kommer till exempelvis avskrivningar av tillgångar och 
metoder för värdering av lager. Kostnader för forskning och utveckling samt reklam och 
underhåll är också exempel på vanliga poster vars utförande ledningen kan påverka 
(Healy & Wahlen, 1999, s. 368-369).  
 
Kahneman & Tversky (1979, s. 279) visar stöd för att nedgången i aktievärdet vid ett 
negativt resultat är större än uppgången i aktievärdet vid rapportering av ett positivt 
resultat. Detta innebär att företagsledningen har incitament till att undvika att redovisa 
negativt resultat i och med att det skadar aktievärdet. Att justera upp resultatet vid ett 
sådant tillfälle skulle innebära en åtgärd som sannolikt faller inom något av de 
periodiseringsmått som undersöks i denna studie. Shivakumar (2000, s. 369) och 
Friedlan (1994, s. 27) presenterar stöd för att earnings management är vanligt 
förekommande och mer specifikt att periodiseringar är onormalt höga innan emissioner, 
företagsledningen har då motiv att justera upp resultatet genom periodiseringar för att 
maximera aktiepriset till emissionen. 
 
Healy & Wahlens (1999, s. 369) beskriver syftet med EM som att vilseleda 
intressenter/aktieägare genom att ge en missvisande bild av företagets fundamentala 
värde och att det förekommer då ledningen tror att intressenterna eller delar av 
intressenterna saknar förmågan att genomskåda processen. Vidare visar en studie av 
Graham et al. (2004, s. 4) att ekonomichefer är mer mån om vinst per aktie än 
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kassaflödet. Många av dem är enligt studien villiga att avstå en investering som 
beräknas ge ett positivt framtida nettokassaflöde för att kunna möta analytikers 
förväntningar vad gäller vinst per aktie. 
 
En annan aspekt av earnings management är så kallad “Big bath accounting”. Big bath 
accounting är en teori där företagsledningen manipulerar rapporterna för att få resultatet 
att se sämre ut än vad det faktiskt är. Detta görs vanligen genom att överskatta 
kostnader och skriva ner värdet på tillgångar för att det ska uppfattas som en tillfällig 
förlust och att reaktionen på marknaden inte ska bli så negativa som resultaten gör 
anspråk på (Sevin & Schroeder, 2005, 49). Detta förekommer ofta under perioder med 
negativa resultat. Företagen väljer då att skriva ner resultaten ytterligare genom 
periodiseringar och på så sätt förbättra förutsättningarna att redovisa ett positivt resultat 
framöver eller för att kunna stabilisera framtida vinster (Jordan & Clark, 2004, s. 64). 
När ledningen känner att de uppsatta vinstmålen inte längre är möjliga att uppnå kan de 
minska resultatet ytterligare och på så sätt skjuta upp vinster för att enklare möta 
framtida prestationsmål. Personliga bonusar är ofta baserade på redovisat resultat och på 
så sätt har de ökat chanserna till framtida bonusar (Healy, 1985, s. 106). 
 
Incitamenten bakom earnings management kan vara en av förklaringsvariablerna till 
varför det ibland uppstår felprissättningar på aktiemarknaden eftersom all information 
från ledningen inte når ut till investerare. Detta är något studiens investeringsstrategier 
skulle kunna exploatera då de baseras på förändringen i periodiseringsgrad och 
periodiseringar är ett av verktygen för företagsledningen att manipulera rapporterna. 
 
3.6.1 Informationsasymmetri inom Earnings Management  
Förekomsten av Earnings Management kan härstamma från informationsasymmetri som 
uppstår när ägarna inte själva kontrollerar företagets dagliga verksamhet. Det kan leda 
till att aktiekurserna ser annorlunda ut jämfört med vad de hade gjort om ägarna haft 
fullständig information (Beatty & Harris, 1998, s. 299-302). Företagsledningen, eller 
agenten, besitter mer korrekt information om företagets verkliga ekonomiska ställning 
samtidigt som investeraren, eller principalen, ofta har en enklare bild över företagets 
ekonomiska situation genom de rapporter som företagsledningen har skapat. Om dessa 
parter är två separata grupper med olika mål kan det leda till intressekonflikter. 
 
Förekomsten av informationsasymmetri uppstår då principalen inte har möjlighet att 
övervaka agentens handlingar, det vill säga granska kvalitén på företagsledningens 
insatser för att kunna försäkra sig om att ledningen arbetar efter ägarnas intresse. 
Akerlof (1970, s. 489–490) menar att ett exempel när asymmetrin förekommer är då 
säljaren har mer information än köparen, vidare menade han att endast produkter med 
låg kvalité skulle säljas om det råder informationsasymmetri på marknaden. Detta 
eftersom säljaren har mer information om produkten samtidigt som köparen inte har 
någon information om produktens kvalité och därav värderar alla produkter lika.  
 
I denna studie infaller informationsasymmetrin när företagsledningen har information 
om kvalitén på företagets nuvarande och framtida vinster vilket aktieägarna eller 
potentiella investerare inte alltid har. Det vill säga om investerarna saknar kunskapen 
eller informationen för att kunna bedöma kvaliteten på vinsten kommer de att värdera 
resultatet likvärdigt oavsett kvalité. Vidare menar Richardson (2000, s. 325-326; 
Schipper, 1989, s. 95) även att desto högre informationsasymmetrin är mellan ledningen 
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och aktieägarna desto större sannolikhet är det att ledningen kommer att använda sig av 
earnings management. 
 
3.7 Behavioural finance 
Behavioural finance är ett relativt nytt fenomen och baseras på hur investerares 
psykologiska beteendemönster ser ut på den finansiella marknaden och hur dessa 
aktörers investeringsbeslut påverkas av olika situationer. En av utgångspunkterna inom 
behavioural finance är att aktörer inte alltid agerar fullt rationellt och detta går emot den 
effektiva marknadshypotesen som förutsätter att investerare tar till sig all information 
och agerar rationellt, vilket leder till att felprissättningar inte kommer att kvarstå under 
en längre tidsperiod (Barberis & Thaler, 2003, s. 1055-1056).  
 
3.7.1 Limits of Arbitrage 
Shleifer & Vishny (1997, s. 35) och Barberis & Thaler (2003, s. 1053) kan anses vara 
några av de mer framstående forskarna inom området limits to arbitrage. De 
presenterade två typer av investerare, irrationella investerare som skapar 
felprissättningar på marknaden genom att missbedöma situationer. Detta skapar 
möjligheter för den andra typen av investerare, de rationella investerarna, att exploatera 
dessa felprissättningar och på så sätt skapa sig överavkastning. Detta går tillbaka till 
Friedman (1953, s. 175) som redan då kom till slutsatsen att rationella investerare 
snabbt återställer felprissättningar orsakade av irrationella investerare. Inom behavioural 
finance menar man dock att dessa felprissättningar inte alltid innebär 
arbitragemöjligheter, istället kan dessa möjligheter som uppstår vara väldigt riskfulla. 
Är marknaden effektiv finns ingen riskfri avkastning att göra, men bara för att 
marknaden inte är effektiv betyder det inte att det alltid finns riskfria avkastningar att 
göra (Barberis & Thaler, 2003, s. 1054).  
 
Enligt Barberis & Thaler (2003, s. 1054) finns det två typer av risk i en situation där 
felprissättningar råder. Den första är fundamental risk som orsakas av de irrationella 
investerarna som agerar på marknaden vilket ökar kostnaderna för rationella investerare. 
Problemet är att det inte finns perfekta substitut till alla finansiella instrument vilket gör 
det svårt att avskriva sig från all fundamental risk, det finns alltid företagsspecifik risk 
som ökar kostnaderna för arbitragemöjligheter. Den andra typen av risk kommer från 
irrationella investerare och innebär att även om en tillgång är felaktigt prissatt på grund 
av alltför pessimistiska placerare så finns det en risk att tillgången på kort sikt kommer 
sjunka ytterligare i värde. Vilket kan göra de irrationella placerarna än mer 
pessimistiska och denna nedgång har en kostnad för den rationella investeraren. Är det 
tillräckligt många irrationella investerare på marknaden finns risken att rationella 
placerare misstänker att tillgången inte kommer återgå till sitt fundamentala värde, 
framförallt rationella privata placerare är mer känsliga för detta (Barberis & Thaler, 
2003, s. 1056-1057). Ytterligare faktorer som motverkar arbitragemöjligheter är 
implementeringskostnader, detta inkluderar transaktionskostnader så som courtage, bid-
ask-spread och bristande möjligheter att inta korta positioner på vissa tillgångar 
(Barberis & Thaler, 2003, s. 1057). 
 
Relaterat till denna studie där sambandet mellan periodiseringar och avkastning 
behandlas finner Mashruwala et al. (2006, s. 3) att extrema värden på periodiseringar är 
vanligt förekommande för företag med hög arbitragerisk, det vill säga företag med hög 
idiosynkratisk volatilitet i aktien. De ser även tendenser på att periodiseringsanomalin är 
mer koncentrerad till små och mindre likvida aktier. Vidare tror de att "limits to 
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arbitrage" i form av höga transaktionskostnader samt hög risk i kombination med 
svårigheter att hitta substitut till specifika aktier gör periodiseringsanomalin svår att 
exploatera i praktiken (Mashruwala et al., 2006, s. 31). Lev & Nissim (2006, s. 21-22) 
kom fram till liknande resultat som Mashruwala et al. (2006) och menade att företagen 
är för små och riskfulla samt att lönsamheten är för liten för att periodiseringsanomalier 
skulle väcka intresset hos större institutionella placerare. Även Richardson et al. (2010 
s. 41) menar att det beror på stora transaktionskostnader samt riskfaktorn som förhindrar 
rationella investerare att utnyttja felprissättningar på periodiseringar på den amerikanska 
marknaden. En annan förklaring till varför felprissättningar kvarstår är enligt 
Richardson et al. (2010 s. 41) att marknaden fortfarande inte har lärt sig att värdera 
periodiseringar.  
 
3.7.2 Över- och underskattningar  
Ett vanligt systematiskt fel är att investerare ofta överskattar sina förmågor (Ritter, 
2003, s. 3-4). Vidare leder övermodet ofta till att man övervärderar ny information som 
blivit tillgänglig (Daniel et al., 1998 s. 1841). När vinstresultatet i kvartalsrapporter 
överraskar marknadens förväntningar så visar bland annat Ball & Brown (1968) och 
Bernard & Thomas (1989) att marknaden inte reagerar direkt på vinstöverraskningar, 
istället menar de att marknaden verkar underskatta detta och trenden kan hålla i sig i 
veckor eller till och med månader efter det att rapporten släppts. Detta är även känt som 
Post Earnings Announcement Drift (PEAD).    
 
Hong och Stein (1999, s. 267) menar att aktiemarknaden är mer effektiv för att justera 
aktiepriset när det kommer till vinstrapporter för stora företag jämfört med små företag 
vilket kan förklaras genom att marknaden har mer kunskap om större företag. Större 
företag följs intensivare av media och det finns generellt sett mer information 
tillgänglig. Vidare påstår de att analytiker följer företag med historisk negativ 
utveckling noggrannare än motparten och att dessa så kallade losers som en följd av 
detta reagerar kraftigare på dåliga nyheter jämfört med goda nyheter. 
 
De Bondt & Thaler (1990, s. 57) och Chan et al. (2003, s. 643) visade att investerare 
och analytiker tenderar att lägga för stort fokus på tidigare tillväxt i deras prognoser och 
värdering av företagen. Detta resulterar i att aktiepriset på företag med stora 
periodiseringar är byggda på orealistiskt höga förväntningar på framtida tillväxt, därav 
är sannolikheten stor att den framtida avkastningen inte uppnår den förväntade (Chan et 
al., 2006, s. 1043). 
 
Ett antal studier av bland andra Bernard & Thomas (1989); Chan, Jegadeesh, & 
Lakonishok (1996); Abarbanell & Bushee (1998) och Piotroski (2000) visade att 
marknaden reagerar med en viss fördröjning till finansiell information från 
redovisningen. Framförallt om det är periodiseringar som stiger på grund av att 
företaget börjar gå sämre, även då reagerar marknaden inte fullt ut till denna signal, 
vilket senare leder till en negativ reaktion på aktiepriset (Chan et al., 2006, s. 1044).  
 
Eugene Fama (1998, s. 284) kritiserar dessa anomalier och menar att det finns 
individuella händelser som visar att aktiepriser kan överreagera på information även i en 
effektiv marknad, men att förekommandet av överreaktioner har tenderat att vara lika 
frekvent förekommande som underreaktioner och om anomalier slumpmässigt fördelar 
sig mellan överreaktioner och underreaktioner. Fama påstår därmed att marknaden 
fortfarande är effektiv och menar även att anomalier tenderar till att försvinna, antingen 
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på lite längre sikt eller om man förbättrade mätmetoderna så även på kort sikt (Fama, 
1998, s. 284). 
 
3.8 Flockbeteende  
Flockbeteende inom aktiemarknaden innebär att en grupp investerare inte tar hänsyn till 
sin egen kunskap och information utan istället låter deras agerande påverkas av andra 
investerares beslut (Devenow & Welch, 1996, s. 603-604). Lakonishok et al. (1992) 
definierar och mäter flockbeteende som hur ofta investerare handlar under samma 
tidpunkt jämfört med hur de hade agerat om de agerat helt individuellt. Detta kan 
förklaras genom att mäta korrelationen i trender (Lakonishok et al., 1992, s. 29). 
 
När människan ställs inför pressade eller känsliga situationer tenderar den att handla 
snabbare och mindre rationellt, vilket leder till att individer tenderar att hellre imitera 
andra investerares agerande (Prechter, 2001, s. 120). Investerare som saknar kunskap 
eller tiden att själva tolka samt kritiskt granska information eller rekommendationer har 
en tendens att istället imitera hur andra tolkat informationen. Om många individer följer 
detta beteende kan det leda till trender i marknaden (Prechter, 2001, s. 121). Andra 
tillfällen då investerare tenderar att imitera andras beteende är då det råder osäkerhet om 
kvalitén på den publika informationen. Individer kan observera hur den "stora flocken” 
har tolkat informationen, men inte hur varje enskild investerare mottagit informationen. 
I ett sådant tillfälle kan investerare tro att de andra investerarna har tillgång till bättre 
information än vad de själva har och det kan leda till ett flockbeteende (Bikhchandani & 
Sharma, 2000, s. 284).  
 
Investerare kan ibland sakna kunskapen eller tiden för att själva analysera informationen 
vilket enligt teorin om flockbeteende gör investerare mer benägna att imitera andra eller 
följa rekommendationer. Bradshaw et al. (2001, s. 46-47) och Teoh och Wong (2002, s. 
896) visar empriskt stöd för att höga periodiseringar ofta leder till för optimistiska 
prognoser av analytiker som i sin tur kan bidra till felaktiga investeringar av investerare 
som använder dessa analyser.  
 
3.9 Periodiseringar 
I denna studie avser vi att undersöka sambandet mellan periodiseringar och avkastning. 
Vi undersöker ∆PACC samt ΔNOA och dess underliggande komponenter. Nedan 
förklaras varför periodiseringar används i redovisningen och hur de kan påverka 
vinsten. 
 

𝛥𝑁𝑂𝐴 =  𝑅ö𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡𝑒𝑡 −  𝐹𝑟𝑖𝑡𝑡 𝑘𝑎𝑠𝑠𝑎𝑓𝑙ö𝑑𝑒 
 

𝑅ö𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡𝑒𝑡 =  𝐹𝑟𝑖𝑡𝑡 𝑘𝑎𝑠𝑠𝑎𝑓𝑙ö𝑑𝑒 +  𝛥𝑁𝑂𝐴 
 

Å𝑟𝑒𝑡𝑠 𝑣𝑖𝑛𝑠𝑡 𝑓ö𝑟𝑒 𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡 =  𝑅ö𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡𝑒𝑡 −  𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑖𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟 
 
Utifrån ovanstående formler kan konstateras att skillnaden mellan rörelseresultat och 
kassaflöde från den löpande verksamheten utgörs av periodiseringar i form av ΔNOA. 
Vidare har storleken på dessa periodiseringar betydelse för rörelseresultatet och 
rörelseresultatet i sin tur påverkar årets vinst. Den redovisade vinsten består sällan av 
enbart periodens kassaflöden utan den påverkas även av hur företagen väljer att 
redovisa sina periodiseringar genom ΔNOA. 
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Periodiseringar används för att flytta eller justera kassaflöden när transaktionen av 
intäkten eller kostnaden sker istället för när betalningen sker eller mottages, det vill säga 
att en periodisering är när en post bokförs på ett annat datum än när själva kassaflödet 
inträffade. Syftet med periodiseringar är att det redovisade värdet på ett bättre sätt ska 
spegla hur företaget har presterat under verksamhetsperioden. (Dechow & Dichev, 2002 
s. 35). Det finns dock möjligheter att använda periodiseringar på flera olika sätt i 
redovisningen. Det kan leda till att det ibland blir svårt att se vilken effekt 
periodiseringar haft på resultatet då periodiseringar kräver ledningens kunskap och 
bedömning om hur företagets framtida kassaflöden kommer att se ut. Vidare kan detta 
leda till uppskattningsfel som ger ledningen möjligheter att använda sig av earnings 
management (Dechow & Dichev, 2002 s. 36). 
 
3.10 Mått på periodiseringar 
I denna sektion presenteras de mått på periodiseringar som ingår i studien. Under 
studien nämns komponenten ∆NCO, förkortning för non current obligations, som består 
av långsiktiga tillgångar och skulder. Det ska poängteras att komponenten ∆NCO i 
studien syftar på periodiseringar exklusive finansiella poster som finansierar 
verksamheten. Dessa poster tillhör något som kallas FIN, förkortning för financials, 
vilket utvecklas något senare i studien under sektionen för tidigare forskning. Studien 
behandlar ett större antal redovisningsposter relaterade till periodiseringar och för att 
inte skapa allt för stor begreppsförvirring benämns de poster som direkt använts för att 
beräkna ett periodiseringsmått på engelska. Det bidrar även till att öka replikerbarheten 
och vi bedömer att det gör det enklare för läsaren att följa studien. Datastream, källan 
som använts för att hämta företagsspecifik data, visar all information på engelska samt 
att den tidigare forskning studien baserats på och även periodiseringsmåttens 
ursprungliga benämningar är på engelska. Av samma anledning har förkortningarna för 
de olika periodiseringsmåtten lämnats i samma format som de förekommer i tidigare 
forskning, det skulle annars bli svårare att jämföra med tidigare studier. 
 
Samtliga mått på periodiseringar divideras med någon form av mått på företagsstorlek. 
Detta är för att möjliggöra jämförelser mellan företag av olika storlek då större företag 
sannolikt har större periodiseringar i absoluta termer vilket i annat fall skulle förvränga 
jämförelsen. Innan periodiseringsmåtten presenteras mer ingående vill vi med 
nedanstående figur ge en övergripande bild över relationen mellan de olika 
periodiseringsmåtten samt exempel på några av de poster som faller inom respektive 
mått. 
 

 
Figur 1. Periodiseringsmåttens beståndsdelar och samband 
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∆NOA och ∆PACC är i grunden samma metod för att mäta periodiseringar, det som 
skiljer de åt är den variabel som måttet divideras med för att beräkna graden av 
periodiseringar. Som framgår av figuren består ∆NOA av ∆WC och ∆NCO 
kombinerade. ∆NCO kan i sin tur delas in i en tillgångssida och en skuldsida, ∆NCOA 
och ∆NCOL och längst till höger i figuren presenteras några exempel på vanliga poster 
som faller inom respektive mått. Alla sex metoder testas individuellt i studien men som 
synes är ∆NOA och ∆PACC de bredaste måtten i och med att de i praktiken kombinerar 
samtliga övriga mått. I appendix 1 presenteras ett exempel över en balansräkning där 
det framgår vilka poster som mäts av respektive periodiseringsmått. 
 
3.10.1 Working Capital 
Måttet ∆WC representerar skillnaden i omsättningstillgångar - kortfristiga skulder 
(Richardson et at., 2005, s. 446). Både Sloan (1996, s. 291) och Richardson et al. (2005, 
s. 446-449) konstaterar att ett mått som detta är exponerat för subjektivitet vilket 
innebär att det är svårt att mäta exakt. Detta beror på valmöjligheter hos företagen i 
bokföringen av de poster som behöver beaktas och är mer eller mindre förekommande 
för samtliga mått på periodiseringar. Vidare kan ∆WC delas in i två delar, en 
komponent för tillgångar och en komponent för skulder. De huvudsakliga 
beståndsdelarna i tillgångssidan är kundfordringar och lager. Båda dessa mått mäts med 
relativt låg säkerhet och posten kundfordringar är dessutom den vanligaste metoden för 
att manipulera resultatet genom att till exempel bokföra intäkter i förtid (Richardson et 
al., 2005, s. 449). På skuldsidan är leverantörsskulder den största posten och till skillnad 
från skuldsidan kan denna mätas med förhållandevis hög säkerhet (Richardson et al., 
2005, s. 449). 
 

∆𝑊𝐶 = 𝑊𝐶𝑡 −𝑊𝐶𝑡−1 
 

𝑊𝐶 = 𝑂𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟 − 𝑘𝑜𝑟𝑡𝑓𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑔𝑎 𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑒𝑟 
 
3.10.2 Non-current operating accruals 
Nästa mått är Non-current operating accruals. Denna kategori för periodiseringar mäts 
som skillnaden i långsiktiga tillgångar och skulder. Richardson et al. (2005, s. 449) 
påstår att ∆NCO tar upp poster som tidigare periodiseringsmått misslyckats att 
inkludera samtidigt som han argumenterar för att även detta mått är exponerat för en 
viss mån av subjektivitet. ∆NCO kan delas upp i dess två huvudsakliga underliggande 
beståndsdelar, ∆NCOA och ∆NCOL. ∆NCOA är en förkortning för Non-current 
operating assets och ∆NCOL är en förkortning för Non-current operating liabilities och 
definitionen av ∆NCO är just ∆NCOA-∆NCOL. Dessa är underliggande komponenter 
för tillgångssidan och skuldsidan av ∆NCO och kan även användas var för sig som två 
separata mått för graden av periodiseringar. I denna studie testas både ∆NCOA och 
∆NCOL separat såväl som i kombination för att tillsammans mäta ∆NCO i dess 
originalutförande. En överskådlig formel över periodiseringsmåttet Non-current 
operating accruals visas nedan och i avsnittet för praktisk metod framgår i detalj hur 
måttet beräknats i denna studie (Richardson et al. 2005, s 449-450). 
 

∆𝑁𝐶𝑂 = ∆𝑁𝐶𝑂𝐴 − ∆𝑁𝐶𝑂𝐿 
 

∆𝑁𝐶𝑂 = 𝑁𝐶𝑂𝑡 − 𝑁𝐶𝑂𝑡−1 
 

𝑁𝐶𝑂 = 𝐿å𝑛𝑔𝑠𝑖𝑘𝑡𝑖𝑔𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟 − 𝑙å𝑛𝑔𝑠𝑖𝑘𝑡𝑖𝑔𝑎 𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑒𝑟 
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De huvudsakliga komponenterna inom ∆NCOA är anläggningstillgångar så som 
fastigheter, mark och utrustning samt immateriella tillgångar så som egenutvecklad 
mjukvara och patent. Det förekommer en förhållandevis hög osäkerhet i dessa mått i 
och med att de är relativt utsatta för subjektivitet vid bokföringen. Till exempel så är 
avskrivningshastighet, nyttjandeperiod och restvärde redovisningsbeslut som innefattar 
en hög grad av subjektivitet och faller inom måttet för denna periodiseringskategori. 
Dessutom är både anläggningstillgångar och immateriella tillgångar benägna för 
nedskrivningar om de bedöms ha försämrats på något sätt, vilket till stor del kan antas 
vara en tolkningsfråga och därför innebär en hög grad subjektivitet (Richardson et al., 
2005, s. 449-450). 
 
∆NCOL, skuldsidan av ∆NCO, innefattar en stor variation av olika skuldposter. Några 
exempel är långsiktiga leverantörsskulder, uppskjuten skatt och pensionsskulder. 
Långsiktiga skulder kan i regel mätas med relativ hög säkerhet medan en post som 
pensionsskulder är exponerad för en högre grad subjektivitet och kan således ej mätas 
med samma säkerhet (Richardson, 2005, s. 450). 
 
3.10.3 Net operating assets och percent accruals 
Net operating assets, förkortat ∆NOA, är en kombination periodiseringsmåtten ∆WC 
och ∆NCO. Sloan (1996) använde ∆WC för att mäta periodiseringar och kallade detta 
för totala periodiseringar vilket i efterhand kan anses något missvisande då ∆WC endast 
tar kortsiktiga skulder och tillgångar i beaktning. Richardson et al. (2005) kombinerade 
istället ∆NCO och ∆WC genom modellen ∆NOA och påstod även att denna aspekt av 
periodiseringar var väldigt outforskad sedan tidigare (Richardson, 2005, s. 478). 
Formeln för ∆NOA presenteras i dess grundutförande nedan. 
 

∆𝑁𝑂𝐴 = 𝑁𝑂𝐴𝑡 − 𝑁𝑂𝐴𝑡−1 
 

∆𝑁𝑂𝐴 = ∆𝑊𝐶 + ∆𝑁𝐶𝑂 
 
∆NOA divideras sedan med genomsnittliga totala tillgångar för att få 
periodiseringsgraden och det leder oss till det sista måttet för periodiseringar som 
använts för denna studie. Percent accruals, förkortat ∆PACC, mäts efter samma 
principer som ∆NOA med skillnaden att måttet för förändringen i periodiseringar 
divideras med det absoluta värdet för nettovinst.  
 
3.11 Periodiseringsanomalier och tidigare forskning 
Sloan (1996) är en av de mest erkända forskarna inom området periodiseringsanomalier 
och många forskare har utgått från hans forskning “Do Stock Prices Fully Reflect 
Information in Accruals and Cash Flows about Future Earnings?” som även var den 
första dokumenterade periodiseringsanomalin. I studien kom han fram till att vinster 
som kan tillskrivas periodiseringar tenderar vara mindre uthålliga i framtiden än vinster 
som kan tillskrivas kassaflöden (Sloan, 1996, s. 289-290). Dessutom menade Sloan att 
investerare verkar fixera för mycket på vinstresultatet och inte fullt ut kunna skilja på 
om vinsten kommer från kassaflödet eller periodiseringar vilket även stöds 
av Hirshleifer et al. (2004, s. 328). Däremot undersökte bland annat Kothari et al. (2006, 
s. 29) och fann inget stöd för att investerare lägger för stort fokus på vinstresultatet.  
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Sloans (1996) periodiseringsstrategi baserades således på att investerare verkar 
övervärdera företag med hög periodiseringsandel samt undervärdera företag med låg 
periodiseringsandel vilket i sin tur leder till felaktiga uppskattningar för framtida 
vinster, alltså felaktiga värderingar. Han byggde en hypotetisk investeringsstrategi där 
han använde sig av redovisningsdata från 40670 företag per år från den amerikanska 
aktiemarknaden mellan 1962 och 1991. I sin strategi så mätte Sloan (1996) 
periodiseringar som förändring ∆WC vilket han definierade som (Sloan, 1996, s. 292-
293): 
 

𝛥𝑊𝐶 =  (𝛥𝐶𝐴 −  𝛥𝐶𝑎𝑠ℎ)  −  (𝛥𝐶𝐿 − 𝛥𝑆𝑇𝐷 −  𝛥𝑇𝑃)  −  𝐷𝑒𝑝  
 
Där: 
𝛥𝐶𝐴 =  𝐹ö𝑟ä𝑛𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑖 𝑜𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟  
𝛥𝐶𝑎𝑠ℎ =  𝐹ö𝑟ä𝑛𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑖 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙  
𝛥𝐶𝐿 =  𝐹ö𝑟ä𝑛𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑖 𝑘𝑜𝑟𝑡𝑓𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑔𝑎 𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑒𝑟   
𝛥𝑆𝑇𝐷 =  𝐹ö𝑟ä𝑛𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑖 𝑘𝑜𝑟𝑡𝑓𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑔𝑎 𝑟ä𝑛𝑡𝑒𝑏ä𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑒𝑟  
𝛥𝑇𝑃 =  𝐹ö𝑟ä𝑛𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑖 𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡𝑒𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑒𝑟  
𝐷𝑒𝑝 =  𝐴𝑣𝑠𝑘𝑟𝑖𝑣𝑛𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟 𝑜𝑐ℎ 𝑛𝑒𝑑𝑠𝑘𝑟𝑖𝑣𝑛𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟  
(Sloan, 1996, s. 293)  
 
Sloan (1996) rangordnade företagen genom graden av förändringar i totala 
periodiseringar i tio deciler, där han sålde (köpte) de med högst (lägst) andel 
periodiseringar eftersom han ansåg att marknaden övervärderar (undervärderar) dessa 
aktier. Portföljerna behölls i ett år och han testade att använda sig av två olika 
riskjusterande metoder, Jensens Alfa och storleksjustering. Med storleksjusterad risk 
menas att man jämför portföljens avkastning mot ett storleksanpassat index avkastning 
(Sloan, 1996, s. 293-294). Resultatet visade att det fanns en signifikant negativ relation 
mellan periodiseringar och framtida avkastningar, de mest extrema decilerna visade på 
högst överavkastning, där de aktierna med högst (lägst) förändring i andel 
periodiseringar visade på lite högre (lägre) avkastning, 6,4 % (3,9 %). Hedgeportföljen 
visade på en överavkastning på 10,4 %, det vill säga att det stärker Sloan (1996) hypotes 
om investerares oförmåga att kunna värdera periodiseringars betydelse för resultatet. 
Detta ledde senare till att en rad av studier som försökt att förklara den underliggande 
orsaken till denna anomali (Sloan, 1996, s. 306-308).  
 
Collins och Hribar (2000 s. 103) undersökte relationen mellan periodiseringsanomalier 
och post-earnings announcement drift (PEAD) mellan 1988-1997. De kom fram till att 
nivån av periodiseringar kan öka eller minska PEAD trenden men att det är två skilda 
anomalier. Vidare undersökte de en strategi där de genom kvartalsdata på kombinerade 
periodiseringsgrad och PEAD. Detta genom att skapa en hedgeportfölj där man köper 
(säljer) aktier med både lägst (högst) andel förändring i periodiseringar och extremt 
positiva (negativa) oväntade vinster. Resultatet visade att den kombinerade strategin 
genererade en överavkastning som var högre än om anomalierna hade använts enskilt 
(Collins & Hribar, 2000, s. 119-121). Vidare menade de att en potentiell brist vid 
mätningen av periodiseringar är att man använder sig av data från balansräkningar, 
eftersom det kan införa fel vid uppskattningen av periodiseringar, speciellt vid fusioner, 
förvärv eller avyttringar (Collins & Hribar, 2000, s. 119-121). 
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Xie (2001, s 358-359) utvecklade Sloans (1996) periodiseringsmodell genom att skilja 
på olika typer av periodiseringar. Han delade upp periodiseringarna genom Jones (1991) 
modell i godtyckliga och icke godtyckliga. Godtyckliga periodiseringar är 
periodiseringar som inte är bundna till verksamheten utan ledningen har en viss 
flexibilitet att avgöra om, hur och när periodiseringen skall göras. Icke godtyckliga är 
således periodiseringar som inte kan påverkas det vill säga de är bundna till 
verksamheten. Xie (2001, s. 366) använde sig av Sloan (1996) strategi men 
konstruerade två hedgeportföljer där godtyckliga (icke godtyckliga) generade en 
överavkastning på 11 % (2,3 %) per år, med data från 1971-1992. Den decil med högst 
(lägst) andel på godtyckliga periodiseringar gav en årlig överavkastning på 6,1 % (4,9 
%). Således visade hans studie att den överavkastning Sloan (1996), som är baserad på 
totala periodiseringar, lyckades uppnå framförallt förklaras av godtyckliga 
periodiseringar. Vidare menade Xie (2001, s. 370-371) utifrån resultatet att godtyckliga 
periodiseringar övervärderas av marknaden då de är mindre trovärdiga och därför 
mindre uthålliga och mycket tyder på att periodiseringar fångar förekomsten av earnings 
management, något som även överensstämmer med vad Chan et al. (2006, s. 1076) 
fann.   
 
Desai et al. (2004) studerar periodiseringsanomalin och undersöker om den kan 
förklaras av ett fenomen kallat value-glamour. Value (glamour) karaktäriseras av att 
aktier med låg (hög) historisk tillväxt, hög (låg) book-to-market, hög (låg) vinst per 
aktie samt högt (lågt) kassaflöde per aktie har en tendens att generera positiv (negativ) 
framtida överavkastning (Desai et al., 2004, s. 356). Deras resultat tyder på att 
periodiseringar är relaterade till framtida avkastning efter att de kontrollerat för fyra 
stycken faktorer av typen value-glamour som nämnts tidigare i detta stycke (Desai et al., 
2004, s. 383). Samtidigt som McNichols (2000, s. 322-333) hävdar att 
periodiseringsanomalin på den amerikanska marknaden i själva verket är en value-
glamour-anomali så kan Desai et al. (2004, s. 383) konstatera att 
periodiseringsanomalin är distinkt skild från value-glamour-effekten. 
 
Richardson et al. (2005, s. 437-438) studie baseras även den på Sloans (1996) forskning 
och menar att mindre trovärdiga periodiseringar leder till sämre uthållighet för framtida 
vinster. De argumenterar framförallt för att det är investerarna som inte fullt ut förstår 
detta. Richardson et al. (2005, s. 440) studie skiljer sig mot Sloan (1996) studie på 
framförallt två sätt. För det första så belyser de att uthålligheten för framtida vinster och 
felaktiga prissättningar är relaterat till den underliggande periodiseringen. För det andra 
så har de en mer omfattande definiering av periodiseringar. Den anses mer omfattande 
än Sloan (1996) studie eftersom de tar även hänsyn till förändringen i långsiktiga 
tillgångar och skulder (∆NCO). Richardson et al. (2005, s. 449) poängterar att det råder 
osäkerhet och att det krävs subjektiva bedömningar vid beräkningen av periodiseringar, 
framförallt immateriella tillgångar, exempelvis hur de ska kostnadsföra för 
utvecklingskostnader. De tar även hänsyn till avskrivningar och nedskrivningar och 
genom att argumentera att livslängd och restvärdet är subjektiva beslut som påverkar 
periodiseringar inom denna kategori (Richardson et al., 2005, s. 449-451).   
 
Richardson et al. (2005, s. 454) undersökte tillförlitligheten hos periodiseringar inom 
olika kategorier och kom fram till att de komponenterna som studerades, ∆WC och 
∆NCO, står för en relativt stor del av totala periodiseringar. Resultatet visade att 
periodiseringar tillhörande långsiktiga skulder och tillgångar (∆NCO) har lägst 
tillförlitlighet, periodiseringar i den löpande verksamheten har måttlig tillförlitlighet och 
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högst tillförlitlighet har periodiseringar i finansiella poster. ∆WC och ∆NCO har en 
stark korrelation vilket tyder på att ∆WC och ∆NCO i företaget växer simultant. 
Däremot beter sig ∆FIN väldigt annorlunda jämfört med ∆WC och ∆NCO, vilket 
indikerar på företagen tenderar att finansiera tillväxten i den löpande verksamheten 
genom finansiella tillgångar/skulder. Något som förklarar den negativa avkastningen på 
hedgeportföljen för ∆FIN. Vi väljer därför att basera vår studie på ΔNOA (∆WC + 
∆NCO) istället för att använda oss av totala periodiseringar (TACC). Då förändringen i 
∆FIN inte verkar komma från periodiseringar samt att ΔNOA har visat på större 
avkastning än de övriga komponenterna (Richardson et al., 2005, s. 455-456).  
 
Richardson et al. (2005, s. 451-453) skapade likt Sloan (1996) tio lika stora portföljer 
(deciler) efter graden av förändringar på periodiseringarna i de olika komponenterna för 
att sedan beräkna den årliga storleksjusterade avkastningen för varje decil mellan 1962-
2001. Aktierna köpes fyra månader efter räkenskapsårets utgång och behålls sedan i ett 
år. Dessutom skapades en hedgeportfölj där portföljerna med högst förändring i 
periodiseringar säljs och de med lägst köps. Det nya måttet ∆NCO visade en 
storleksjusterad avkastning på 16,5 %. Högst avkastning på hedgeportföljen hade 
ΔNOA med 18 % och lägst avkastning visade ∆FIN med en avkastning på -8,2 % 
(Richardson et al., 2005, s. 481-482).  
 
LaFond (2005) undersöker periodiseringsanomalin på sjutton olika internationella 
aktiemarknader, däribland Sverige. De finner statistiskt signifikanta överavkastningar 
för hedgeportföljerna på femton av de sjutton marknaderna som undersökts vad gäller 
måttet ∆WC vilket tyder på att det är ett globalt fenomen (LaFond, 2005, s. 34). För den 
svenska aktiemarknaden är det hedgeportföljerna för ∆WC och portföljen som mäter 
periodiseringar i lagerförändringar som uppvisar statistiskt signifikanta 
överavkastningar (LaFond, 2005, s. 50). De främsta orsakerna till att anomalins 
förekomst skiljer sig åt mellan olika aktiemarknader beror på tre faktorer. Dessa 
faktorer är earnings management, ägarstruktur och tendensen att följa analytiker och 
dessa faktorer påstås leda till låg korrelation mellan olika aktiemarknader avseende 
avkastningarna (LaFond, 2005, s. 34). 
 
Pincus et al. (2007) undersökte huruvida periodiseringsanomalin Sloan (1996) 
introducerade som baseras på att marknaden övervärderar uthålligheten i framtida 
vinster på den amerikanska aktiemarknaden även förekommer internationellt. För att 
göra detta inkluderar de aktiemarknader från 20 olika länder där de kom fram till att 
generellt sett undervärderas kassaflöden vilket antyder att aktiepriser inte fullt speglar 
värdet av kassaflöden. De fann statistiskt signifikanta bevis på att periodiseringar inte 
prissätts korrekt på fyra utav de 20 marknaderna (Pincus et al., 2007, s. 169). Vad gäller 
den svenska aktiemarknaden kunde de inte uppvisa några statistiskt signifikanta resultat 
på en tioprocentig nivå. Vidare konstaterar Pincus et al. (2007, s. 190-191) att de hade 
krävts ett mer än dubbelt så stort urval för att kunna dra statistiskt signifikanta slutsatser 
på den svenska aktiemarknaden. De uppvisar även stöd för att earnings management 
och limits to arbitrage är de två enskilt största faktorerna bakom 
periodiseringsanomalins förekomst globalt (Pincus et al., 2007, s. 171). 
 
Fama & French (2008, s. 1674-1675) studerade olika anomalier i tre olika 
storleksgrupper både i värdeviktade och likaviktade portföljer. De kom fram till att 
anomalierna inom periodiseringar, momentum och nyemissioner är de mest effektiva. 
Deras definition av periodiseringar baseras på ∆WC men tar inte hänsyn till ned- och 
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avskrivningar. De fann att det fanns en negativ korrelation mellan periodiseringsgrad 
och avkastning samt att den negativa korrelationen var starkare för den högsta kvintilen 
på positiva värden på periodiseringar. De extremt negativa periodiseringarna i den 
likaviktade portföljen visade överavkastningar för mikroaktier samt för hela marknaden, 
men överavkastningarna för små och stora aktier var lägre och statistiskt svaga. Den 
högsta kvintilen på positiva periodiseringar för den likaviktade portföljen uppvisade 
överavkastningar för små och stora bolag men resultatet för mikroaktier och hela 
marknaden var låga och inte statistiskt signifikanta. Samtliga hedgeportföljer uppvisade 
överavkastningar, dessa varierar från 3,66 % till 6,93 %. Hur stor del av denna 
överavkastning som kan förklaras av risk eller felprissättningar låter de vara osagt 
(Fama & French (2008, s. 1659-1662; 1666; 1767). 
 
Khan (2008) undersöker anomalin som rapporterades av Sloan (1996) som bygger på att 
aktiemarknaden felvärderar aktier med extrema värden på periodiseringar. Han mäter 
periodiseringar utifrån modellen för ∆WC och undersöker om avkastningen kan 
förklaras av felprissättningar på aktiemarknaden eller om den kan förklaras av 
skillnader i risk (Khan, 2008, s. 56). Detta görs genom att utföra tester baserade på 
CAPM och fyrfaktormodellen. Fyrfaktormodellen som används är dock inte den 
modellen som används i denna studie. Istället för momentumfaktorn kontrollerar den 
sista faktorn variationen i avkastning för nyheter om framtida utdelningar och framtida 
förväntad avkastning (Khan, 2008, s. 56). Studien utförs på den amerikanska 
aktiemarknaden och sträcker sig mellan åren 1962 till 2002. Kahn (2008) finner stöd för 
att överavkastningen kan förklaras av skillnader i risk snarare än felprissättningar på 
marknaden. Vidare tyder testerna på att avkastning från aktier med låg 
periodiseringsgrad drivs av en högre risk för konkurs då dessa tenderar att  återfinnas i 
värdeföretag, även om periodiseringar inte kan sägas vara direkt korrelerade med risk så 
menar Khan att det finns tecken på att de är korrelerade med tydliga kännetecken för 
finansiell sårbarhet (Khan, 2008, s. 72).  
 
Petrovic et al. (2010, s. 19) undersöker periodiseringsanomalin på London Stock 
Exchange under tidsperioden 1990 till 2005. Studien testar olika mått att beräkna 
periodiseringar baserade på tidigare forskning inom området och måtten de använder sig 
av motsvarar ∆NOA, ∆WC, ∆NCO, ∆NCOA samt ∆NCOL. De konstaterade att ökade 
periodiseringar är negativt korrelerade med framtida överavkastning och att denna 
möjlighet till överavkastning i första hand drivs av nedskrivningar och engångsposter 
(Petrovic et al., 2010, s. 2). Ur appendix 2 framgår att portföljerna baserade på de mest 
extrema värdena för periodiseringar genererat överavkastning vilket resulterat i att 
samtliga hedgeportföljer utom ∆NCOL uppvisat positiva resultat. Värt att notera är 
dock att signifikansnivåer endast redovisats för hedgeportföljerna och inte för köp- 
respektive säljportföljerna. Alla hedgeportföljer är statistiskt signifikanta på en 
femprocentig nivå förutom portföljen baserad på ∆NCOL (Petrovic et al., 2010, s. 62). 
 
Hafzalla et al. (2011) krediterar Sloans (1996) forskning kring periodiseringsanomalier 
som ett av de viktigaste framstegen inom området redovisning. Hafzalla et al. (2011) 
avviker från Sloans (1996) mått för periodiseringar och mäter istället graden av 
periodiseringar genom nettovinsten med en modell de kallar för percent accruals, 
∆PACC (Hafzalla et al., 2011, s. 209). Hafzalla et al. visar att en högre avkastning för 
periodiseringsbaserade hedgeportföljer kan uppnås genom att dividera med ett absolut 
värde för nettovinst istället för totala tillgångar (Hafzalla et al., 2011, s. 210).  
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3.12 Sammanfattning av tidigare relaterad forskning 
Författare Data Metod Resultat Avkastning 
Sloan,            
1996 

Årsdata från NYSE och 
Amex för åren 1962-
1991. Data är hämtat 
från Compustat och 
Center for Reserach in 
Security Prices (CRSP). 

Mäter ΔWC i tio deciler. Aktieprisets uthållighet 
minskar då den 
kommer från 
periodiseringar istället 
för kassaflödet. 

Högst (lägst) decil 
periodiseringsgrad gav årlig 
överavkastning på 6,4 % (3,9 %) 
riskjusterad med alfa och 5,5 % 
(4,9 %) vid marknadsjustering. 
Hedgeportföljen gav en årlig 
överavkastning på 10,4 %.  
 

Collins & Hribar, 
2000 

Kvartalsdata från NYSE 
och Amex för 1988-
1997. Data är hämtat 
från  CRSP och 
Compustat. 

Kombinerad 
periodiseringsstrategi 
(ΔWC) med Post Earnings 
Announcement Drift 
(PEAD). 

Kombinerad 
periodiseringsstrategi 
med PEAD genererade 
en högre 
överavkastning än om 
anomalierna hade 
använts enskilt. 

Hedgeportföljen på den 
kombinerade strategin gav en 
överavkastning på 11,94 % över 
två kvartal. 

Xie,                 
2001 

Årsdata för NASDAQ 
från 1971-1992. Data är 
hämtat från CRSP och 
Compustat. 

Använder sig av ΔWC 
men skiljer på godtyckliga 
och icke godtyckliga 
periodiseringar. 

Godtyckliga 
periodiseringar 
övervärderas av 
marknaden då de är 
mindre trovärdiga och 
därför mindre uthålliga. 

Hedgeportföljen på godtyckliga 
(icke godtyckliga) generade i en 
överavkastning på 11 % (2,3 %) 
per år. Trefaktormodellen 
minskade överavkastningen till 
9,6 % (2,28 %). Högst (lägst) 
decil på godtyckliga 
periodiseringar gav en årlig 
överavkastning på 6,1 % (4,9 %). 
 

Richardson et al., 
2005 

Årsdata för 
amerikanska 
marknaden från 1962-
2001. Data är hämtat 
från CRSP och 
Compustat. 

Undersöker 
tillförlitligheten på 
periodiseringar inom 
olika kategorier. 
Utvecklar Sloans (1996) 
ΔWC genom att addera 
ΔNCO och ΔFIN. 

Mindre tillförlitliga 
komponenter av 
periodiseringar leder till 
sämre uthållighet för 
framtida vinster, vilket i 
sin tur resulterar i 
felprissättningar på 
marknaden.  

Hedgeportföljerna gav följande 
årliga avkastning:                                 
N0A = 18 %                                                                                 
NCO = 16,5 %                                         
WC = 12,8 %                                                
TACC = 13,3 %                                     
FIN = -8,2 %                                            
För mer detaljerad tabell se 
appendix 2. 
 

LaFond,             
2005 

Årsdata för 17 
aktiemarknader från 
1989-2003.  Data är 
hämtat från 
Datastream och 
Worldscope, för den 
amerikanska 
marknaden hämtas 
datan från Compustat 
och CRSP. 
 

Undersöker 
periodiseringsanomalins 
existens på den 
internationella 
aktiemarknaden. Studien 
baseras på Sloan (1996) 
∆WC. 

15/17 aktiemarknader 
visar på statistiskt 
signifikanta 
överavkastningar på 
∆WC, vilket tyder på att 
det är ett globalt 
fenomen.  

På den svenska marknaden 
uppvisar hedgeportföljerna för 
ΔWC och den enskilda posten 
lager en avkastning på 8,6 % 
respektive 8,99 %. 

Pincus et al.,    
2007 

Årsdata för 20 
aktiemarknader från 
1994-2002. Data är 
hämtat från 
Datastream, Compustat 
och CRSP. 

Undersöker om 
tendenser att överskatta 
uthålligheten i framtida 
vinster är ett lokalt 
fenomen på den 
amerikanska 
aktiemarknaden eller om 
den förekommer 
internationellt. De mäter 
periodiseringar som ΔWC. 
 

Generellt sett 
undervärderas 
kassaflöden även 
internationellt dock 
fann de bara statistiskt 
signifikanta bevis på att 
periodiseringar inte 
prissätts korrekt på 
4/20 
aktiemarknaderna. 

De kunde inte uppvisa statistiskt 
signifikanta resultat på en 
tioprocentig nivå på den 
svenska aktiemarknaden. 

Khan,                
2008 

Årsdata för NYSE, Amex 
och NASDAQ (efter 
1972) från 1962-2002. 
Data är hämtat från 
Compustat och CRSP. 

Använder sig av en 
fyrfaktormodell för att 
undersöka om 
avkastningen i Sloans 
modell ∆WC kan förklaras 
av  högre risk eller 
felprissättningar. 

Variationen i 
avkastningen kan 
förklaras av skillnader i 
risk snarare än 
felprissättningar. Risken 
tenderar att komma 
från företag med högre 
sannolikhet för konkurs 

Hedgeportföljen på godtyckliga 
(icke godtyckliga) generade i en 
överavkastning på 11 % (2,3 %) 
per år. Trefaktormodellen 
minskade överavkastningen till 
9,6 % (2,28 %). Högst (lägst) 
decil på godtyckliga 
periodiseringar gav en årlig 
överavkastning på 6,1 % (4,9 %). 
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Fama & French, 
2008 

Årsdata för NYSE, Amex 
och NASDAQ (efter 
1972) från 1963-2005. 
Data är hämtat från 
Compustat och CRSP. 

Undersöker om olika 
anomaliers förekomst i 
tre olika storleksgrupper, 
bland annat 
periodiseringsanomalin. 
Använder sig av ΔWC. 

Periodiseringsanomalin 
är en av de mest 
effektiva. Finns en 
negativ korrelation 
mellan periodiseringar 
och överavkastningar i 
samtliga 
storleksgrupper. 

Mest extrema negativa 
(positiva) periodiseringar i  den 
likaviktade portföljen gav en 
årlig överavkastning på 4,03 % 
(0,96 %) och hedgeportföljen 
gav en årlig överavkastning på 
5,03 %  för hela marknaden. 
 

Petrovic et al., 
2010 

Årsdata för London 
Stock Exchange från 
1990-2005. Data 
hämtat från 
Datastream och 
Worldscope. 

Använder sig av olika 
definitioner av 
periodiseringar för att 
undersöka möjligheten 
till överavkastning. De 
använder Richardson et 
al. (2005) ΔNOA och dess 
separata komponenter. 

Periodiseringar är 
negativt korrelerade 
med framtida 
överavkastning och 
drivs framförallt av 
nedskrivningar och 
engångsposter. 

Hedgeportföljerna gav följande 
årliga avkastning:                                 
N0A = 8,8 %                                                                                 
WC = 6,6 %                                         
NCO = 6,3 %                                                
NCOA = 6,7 %                                     
NCOL = 0,1 %                                            
För mer detaljerad tabell se 
appendix 2 
 

Hafzalla et al., 
2011 

Årsdata för 
amerikanska 
marknaden från 1989-
2008. Data är hämtat 
från CRSP och 
Compustat. 

Jämför Richardson et al. 
(2005) och Sloan (1996) 
definitioner av 
periodiseringar (ΔNOA) 
respektive (ΔWC). 
Skillnaden är att Hafzalla 
et al. (2011) dividerar 
med ett absolut värde för 
nettovinst istället för 
totala tillgångar. 
 

Högre avkastning för 
periodiseringsbaserade 
hedgeportföljer kan 
uppnås genom sin 
definition, det vill säga 
PACC. 

Högst (lägst) decil 
periodiseringsgrad gav årlig 
avkastning på 6,15 % (5,53 %) 
vid ΔWC och 3,04 % (5,49 %) vid 
ΔNOA. Hedgeportföljen gav en 
årlig överavkastning på 11,68 % 
för ΔWC och 8,53 % för ΔNOA.  

Tabell 1. Sammanställning av tidigare forskning 
 
Tidigare forskning har visat indikationer på att det finns en periodiseringsanomali 
globalt och de har överlag visat att det genom strategier baserade på graden av 
periodiseringar gått att generera en relativt hög överavkastning. Tabell 1 sammanfattar 
den tidigare forskning som behandlas i denna studie. ∆WC kan anses vara det mest 
utforskade periodiseringsmåttet och också ett av de mått som visat på hög 
överavkastning historiskt. LaFond (2005) och Pincus et al. (2007) har inkluderat den 
svenska aktiemarknaden men endast som en del av en större undersökning. De har båda 
använt sig av måttet ∆WC och uppvisat skilda resultat på den svenska marknaden. 
LaFond (2005) visar signifikant överavkastning för hedgeportföljerna medan Pincus et 
al. (2007) fick insignifikanta resultat och kunde heller inte visa upp positiv 
överavkastning för perioden. Just undersökningsperioderna som tidigare studier använt 
är något vi vill uppmärksamma. Stora delar av forskningen har utförts på äldre data, den 
studie som använt mest aktuell data kommer från Hafzalla et al. (2011) där 
undersökningsperioden sträcker sig till 2008. Vidare använder ett flertal forskare, se 
appendix 2, undersökningsperioder som sträcker över ett spann på mer än 30 år utan att 
visa resultat för delperioder. Det gör att vi till viss grad kan ifrågasätta aktualiteten av 
resultaten. Det stora antalet observationer i och med de långa undersökningsperioderna 
bidrar till att majoriteten av studierna kan erhålla statistiskt signifikanta resultat. Men 
eftersom endast genomsnittlig årlig överavkastning presenteras kan en lång 
undersökningsperiod i princip innebära att överavkastningen härstammar från början av 
perioden medan marknaden varit effektivare under senare delar utan att det framgår. I 
denna studie undersöks sex olika sätt att mäta graden av periodiseringar på finansiell 
data från 1996-12-31 till 2013-06-30. För att ytterligare kunna jämföra resultaten över 
tid utförs separata tester där undersökningsperioden delas upp i två delperioder. 
 
∆NCOL har utifrån tidigare studier tenderat att visa låg avkastning vilket enligt 
Richardson et al. (2005) beror på att den låga subjektiviteten i bedömningen av de 
långsiktiga skulderna. ∆NCOA har visat desto högre avkastning enligt tidigare studier 
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och Richardson et al. (2005, s. 449) antyder att det härstammar från den högra graden 
av subjektivitet vid bedömningen av långsiktiga tillgångar. Kombinationen av dessa 
mått, ∆NCO, har i tidigare studier visat liknande resultat som den enskilda 
komponenten ∆NCOA, se appendix 2. Vi förväntar oss att se liknande resultat på den 
svenska marknaden. ∆NOA har visat hög överavkastning men är inte lika utforskat som 
∆WC. ∆PACC som introducerades av Hafzalla et al. (2011) uppvisade hög avkastning 
men är också det minst utforskade periodiseringsmåttet. Baserat på tidigare forskning 
anser vi att ∆NOA och ∆WC är mest sannolika att generera riskjusterad överavkastning 
samtidigt som ∆PACC är en stark men något obeprövad kandidat. För en sammanfattad 
tabell över tidigare forsknings undersökta mått, metod för riskjustering samt 
överavkastning för köp-, sälj- respektive hedgeportföljer hänvisas till appendix 2. 
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4. Praktisk metod  
I denna del beskrivs processen för insamling och bearbetning av data som lett till 
resultatet. Vi klargör för de olika stegen i skapandet av portföljer och beräkningar för 
att ge en så tydlig bild som möjligt av studiens design och genomförande. Vidare 
utvecklas vissa av de teorier som introducerats i avsnittet för teoretisk metod och 
kapitlet avslutas med en diskussion angående källkritik och tillförlitlighet kring den 
praktiska metoden. 
 
4.1 Data 
Insamlad data för denna studie kommer i huvudsak från Thomson Reuter Datastream, 
som i sin tur tillhandahåller viss data från Worldscope. Att valet föll på Datastream var 
naturligt då databasen innehöll samtlig företagsspecifik finansiell information som 
behövdes till underlag för denna kvantitativa studie. Detta inkluderar exempelvis 
aktiepriser, index och data för fundamental analys och beräkningar. Då Thomson 
Reuters Datastream är en applikation som samlar ekonomisk data genom andra 
databaser är den att betrakta som en sekundärkälla men Datastream är trots det en 
erkänd källa för finansiell data. Datainsamling har skett från Umeås 
Universitetsbibliotek där Universitetets prenumeration nås och sedan extraherats genom 
kalkylprogrammet Excel. Aktuell utgåva av mjukvaran var Thomson Reuters 
Datastream version 5.1 vid tillfället för datainsamlingen. 
 
4.2 Urval 
Den data som behandlats sträcker sig från 1996-12-31 till 2013-06-30. Valet av 
tidsintervallet har styrts av tillgängligheten av historiska data i Datastream där vi ansåg 
att det ej fanns tillräckligt med data att tillgå för den svenska marknaden innan 1996. Vi 
har haft ambitionen att utföra studien över ett så stort tidsintervall som möjligt för att 
göra studien så tillförlitlig och aktuell som möjligt och har därför valt att inkludera data 
fram till det senaste fullständiga kalenderåret, 2013. Vissa tidigare studier inom området 
har utgått från längre tidsintervall och därför valde vi att använda en så lång tidsperiod 
som var praktiskt genomförbart utifrån förutsättningarna. Thomson Reuter Datastream 
erbjuder förhållandevis kompetenta sorteringsmöjligheter och nedan följer en 
beskrivning av hur urvalet filtrerats från databasen i fråga. Studien baseras på den 
svenska aktiemarknaden närmare bestämt Nasdaq OMX Stockholm. För att sortera fram 
rätt urval valdes följande kriterier i Datastream Navigator; 
 
Market: Sweden 
Primary quote: Yes 
Major securities: Yes 
Status: Active and dead 
Instrument type: Equity 
Exchange: Stockholm 
 
Valet av primary quote begränsar urvalet från så kallade cross-listings. Det vill säga om 
en aktie skulle vara noterad på fler än en marknad inkluderas endast aktier listade på 
dess ursprungliga förstahandsmarknad. Normalt sett har större aktiebolag fler än en 
aktie vilka ofta delas in i A- respektive B-aktier. Anledningen till detta är att aktierna 
har olika rösträtt där A-aktien generellt sett har en högre rösträtt och är mindre likvid än 
B-aktien. Genom att välja major securities i Datastream har vi begränsat oss till enbart 
den mest likvida aktien för att hålla studien till en aktie per företag.  
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Efter den första filtreringen skapades en lista som exporterades till Excel innehållande 
1282 aktier. Denna lista användes för att skapa faktorerna till tre- och 
fyrfaktormodellerna. Viktigt att ha åtanke här är att den siffran även inkluderar företag 
som försvunnit från marknaden under urvalsperioden. Detta eftersom att studien ska 
undersöka investeringsstrategins potential ur ett historiskt perspektiv är det viktigt för 
studiens validitet att inkludera alla aktier som gått att handla under urvalsperioden. 
Nästa steg var att genom listan sortera aktierna efter bransch. ICB Industry Name 
(ICBIN) i Datastream användes för att dela upp aktierna efter tio olika 
branscher/sektorer och samtliga inom kategorin Financials har exkluderats från studien 
vilket gör att 1112 aktier återstod i listan. Sektorn Financials inkluderar exempelvis 
banker, försäkringsbolag, fastighetsbolag investmentbolag och andra företag som 
erbjuder finansiella tjänster. Det hör till normen att exkludera aktier tillhörande den 
finansiella sektorn och det har vi gjort för denna studie i likhet med tidigare forskning 
av bland andra Richardson et al. (2005), Sloan (1996), Pincus et al. (2005) och LaFond 
(2005). Anledningen är att finansiella bolags kapitalstruktur skiljer sig från andra 
sektorers till en grad att det skulle kunna ge missvisande resultat från den empiriska 
studien om de inkluderats.  
 
Vidare har företag som försvunnit från aktiemarknaden innan undersökningsperioden 
för denna studie startade sorterats bort från listan. Dessa aktier hade inte gått att handla 
men utan sorteringen skulle de ligga kvar i listan men sakna data. Efter denna sortering 
bestod listan 907 företag. Vidare så begärde vi Total assets för den befintliga listan och 
samtliga aktier som visade (Data error) för denna datatyp plockades bort från listan. 
Efter denna sortering bestod listan av 663 företag. De företag som saknade data för 
Total assets plockades bort från listan på grund av att samtliga periodiseringsmått 
innehåller Total assets i någon form. Slutligen utfördes en manuell justering där företag 
med brutet räkenskapsår plockades bort från listan och efter det innehöll listan 584 
företag. 
 
Datastream saknar funktionalitet för att urskilja indelningarna Small- Mid- respektive 
Large-Cap på den svenska aktiemarknaden och därför har vi valt att sortera ut aktier 
med ett totalt marknadsvärde under 150 miljoner SEK, vilket är minimumkravet för att 
noteras på Small-Cap. Detta innebär att vi förhindrat att aktier som inte överstiger 
tidigare nämnda marknadsvärde kan ingå i den syntetiska portföljen för att ge ett mer 
sanningsenligt resultat. I och med att studien inte tar hänsyn till transaktionskostnader 
skulle en stor del av illikvida småföretag kunna påverka studiens reliabilitet negativt 
genom att de i regel har en större bid- ask-spread. Med en lägsta gräns på 150 miljoner 
SEK så är risken mindre att transaktionskostnader i sig kan förklara en eventuell 
överavkastning. I appendix 3 presenteras de datatyper som hämtats från Datastream och 
Worldscope tillsammans med dess respektive kodnamn. 
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4.3 Så mäts periodiseringar 
Studien testar att antal olika metoder för att mäta periodiseringar. Gemensamt för 
majoriteten av periodiseringsmåtten är att de divideras med totala tillgångar för att visa 
graden av periodiseringar. Den generella formeln kan således illustreras enligt följande. 
Undantaget är ∆PACC där måttet för periodiseringar divideras med det absoluta värdet 
för nettovinsten för respektive period. Den generella formeln illustreras nedan. 
 

∆𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑖𝑠𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑𝑡 =
∆𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑖𝑠𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟𝑡

1
2� (𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑇𝐼𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟𝑡 + 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟𝑡−1)

 

 
Men för ∆PACC gäller: 
 

∆𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑖𝑠𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑𝑡 =
∆𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑖𝑠𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟𝑡

𝑁𝑒𝑡 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒𝑡
 

 
Det som i huvudsak skiljer metoderna åt är således hur måttet för periodiseringar vid 
tidpunkten t beräknas och under nästkommande rubriker redogörs för hur definitionen 
av periodiseringar skiljer sig åt för de olika metoderna. 
 
Studien testar sex olika strategier för att mäta graden av periodiseringar på den svenska 
aktiemarknaden. Den tidigare forskning som dessa strategier baserats på har 
presenterats tidigare i studien och här visas hur de olika måtten fungerar, vad de innebär 
och hur portföljerna skapats. Tidigare forskning har oftast undersökt den amerikanska 
marknaden och använt Compustat som sekundärkälla. Vid den här studien har vi inte 
haft tillgång till Compustat utan har använt oss av Datastream som nämnts tidigare. Av 
den anledningen skiljer sig vissa poster som använts vid beräkningarna av 
periodiseringar. Vi har följt Petrovic et al. (2010) vid beräkningarna av ∆NOA, ∆WC, 
∆NCO, ∆NCOA, ∆NCOL. Vid beräkningarna av ∆PACC har vi utgått från 
Papanastasopoulos (2011) definition, då Hafzalla et al. (2011) använder sig av 
databasen Compustat. Både Petrovic et al. (2010) och Papanastasopoulos (2011) 
definierar även ∆NOA identiskt med varandra. Dessa beräkningar har jämförts med 
tidigare forskning för att bilda sig en uppfattning om kvaliteten på dess tillvägagångssätt 
innan vi valde att utgå från dem. I appendix 3 presenteras samtliga "datakoder" för 
respektive datatyp som använts i beräkningarna. 
 
4.3.1 Net operating assets (∆NOA) 
Net Operating Assets, ∆NOA, kan betraktas som det mest centrala måttet för denna 
studie då de andra måtten utgår från alternativt är en del av detta mått. Richardson 
(2005) utvecklade Sloans (1996) studie och visade på en god överavkastning på den 
amerikanska marknaden med detta mått. Eftersom ∆NOA är det bredaste av de 
periodiseringsmått som ingår i denna studie har vi valt att undersöka detta mått under 
fler förutsättningar. Formeln för ∆NOA visas nedan. 
 

∆𝑁𝑂𝐴 = 𝑁𝑂𝐴𝑡 − 𝑁𝑂𝐴𝑡−1 
 

𝑁𝑂𝐴 = (𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 − 𝐶𝑎𝑠ℎ 𝑎𝑛𝑑 𝑐𝑎𝑠ℎ 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑠) − (𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠
− 𝑂𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑟𝑦 𝑎𝑛𝑑 𝑝𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑟𝑒𝑑 𝑠ℎ𝑎𝑟𝑒𝑠 − 𝑀𝑖𝑛𝑜𝑟𝑖𝑡𝑦 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡
− 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑏𝑡) 
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Som framgår av formeln kan ∆NOA delas in i två delar, ∆WC och ∆NCO. Dessa två 
delar är för sig själva två separata strategier som även testats separat i denna studie. 
 
4.3.2 Percent accruals (∆PACC) 
Hafzalla (2011) visade i sin studie tecken på att ∆PACC, vilket står för percent accruals, 
var ett bättre mått än ∆NOA genom att ∆PACC under gällande förutsättningar uppnått 
en högre överavkastning på den amerikanska aktiemarknaden. Den främsta anledningen 
att vi undersöker ∆PACC är att det inte är testat på den svenska aktiemarknaden 
tidigare. Måttet är i det stora hela identiskt med ∆NOA förutom man här dividerar med 
nettointäkt istället för genomsnittliga totala tillgångar. Formeln som använts för att 
beräkna periodiseringarna är därmed densamma som för ∆NOA och skillnaden är i hur 
graden av periodiseringar framställs. Formeln som vi använt oss av ser ut enligt 
följande. 
 

∆𝑃𝐴𝐶𝐶 = 𝑃𝐴𝐶𝐶𝑡 − 𝑃𝐴𝐶𝐶𝑡−1 
 

𝑃𝐴𝐶𝐶 = (𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 − 𝐶𝑎𝑠ℎ 𝑎𝑛𝑑 𝑐𝑎𝑠ℎ 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑠) − (𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠
− 𝑂𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑟𝑦 𝑎𝑛𝑑 𝑝𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑟𝑒𝑑 𝑠ℎ𝑎𝑟𝑒𝑠 − 𝑀𝑜𝑛𝑜𝑟𝑖𝑡𝑦 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡
− 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑏𝑡) 

 
4.3.3 Working capital (∆WC) 
Sloan (1996) lade grunden till forskningen som denna och många andra studier byggts 
på och gjorde det genom att mäta periodiseringar som skillnaden i rörelsekapital minus 
kassaflöden justerat för avskrivningar. Formeln vi använt för att beräkna ∆WC 
presenteras nedan. 
 

∆𝑊𝐶 = 𝑊𝐶𝑡 −𝑊𝐶𝑡−1 
 

𝑊𝐶 = 𝑊𝑜𝑟𝑘𝑖𝑛𝑔 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 − 𝐶𝑎𝑠ℎ 𝑎𝑛𝑑 𝑐𝑎𝑠ℎ 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑠 + 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑏𝑡
− 𝐿𝑜𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑚 𝑑𝑒𝑏𝑡 

 
4.3.4 Non-current operating accruals (∆NCO) 
∆NCO är en förkortning för Non-current operating accruals och metoden mäter 
skillnaden mellan långsiktiga tillgångar och skulder. Formeln för beräkningen av ∆NCO 
visas nedan. 
 

∆𝑁𝐶𝑂 = 𝑁𝐶𝑂𝑡 − 𝑁𝐶𝑂𝑡−1 
 
𝑁𝐶𝑂 = 𝑂𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑟𝑦 𝑎𝑛𝑑 𝑝𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑟𝑒𝑑 𝑠ℎ𝑎𝑟𝑒𝑠 + 𝑀𝑖𝑛𝑜𝑟𝑖𝑡𝑦 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡 −𝑊𝑜𝑟𝑘𝑖𝑛𝑔 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙

+ 𝐿𝑜𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑚 𝑑𝑒𝑏𝑡 
 
4.3.5 Non-current operating assets (∆NCOA) 
∆NCOA betyder Non-current operating assets och är en variant av ∆NCO. Skillnaden är 
att ∆NCOA avgränsar sig till ∆NCO med avseende till endast tillgångar. 
 

∆𝑁𝐶𝑂𝐴 = 𝑁𝐶𝑂𝐴𝑡 − 𝑁𝐶𝑂𝐴𝑡−1 
 

𝑁𝐶𝑂𝐴 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 − 𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 
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4.3.6 Non-current operating liabilities (∆NCOL) 
∆NCOL är ytterligare en variant av ∆NCO och avgränsas med avseende på skulder. 
Förkortningen ∆NCOL står för Non-current operating liabilities. ∆NCOL är en 
komponent för skuldposter inom ∆NCO.  
 

∆𝑁𝐶𝑂𝐿 = 𝑁𝐶𝑂𝐿𝑡 − 𝑁𝐶𝑂𝐿𝑡−1 
 

𝑁𝐶𝑂𝐿 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 − 𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 − 𝑂𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑟𝑦 𝑎𝑛𝑑 𝑝𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑟𝑒𝑑 𝑠ℎ𝑎𝑟𝑒𝑠
− 𝑀𝑖𝑛𝑜𝑟𝑖𝑡𝑦 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡 + 𝑊𝑜𝑟𝑘𝑖𝑛𝑔 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 − 𝐿𝑜𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑚 𝑑𝑒𝑏𝑡 

 
4.4 Utformning av portföljer 
För att en aktie ska kunna ingå i en portfölj krävs att det finns periodiseringsdata den 
sista december för år 𝑡 − 2 samt 𝑡 − 1. I och med att sorteringen för brutet räkenskapsår 
gjordes manuellt vid urvalsprocessen har en funktion i Excel skrivits för att ignorera 
aktier som har ett brutet räkenskapsår för år 𝑡 − 1, detta för att säkerställa att inga 
felaktiga aktier inkluderas i portföljen. Företag vars marknadsvärde understiger 150 
miljoner SEK den sista juni för år t exkluderas och vidare kontrolleras att ett aktiepris 
ska ha funnits den sista juni för år t då portföljerna skapats. Portföljerna är likaviktade 
och bildas den sista juni för år t och behålls till sista juni för år 𝑡 + 1. Anledningen till 
att strategierna börjar den sista juni år t är för att säkra att marknaden ska ha tagit del av 
och reagerat på datan som släppts i och med årsredovisningen för år 𝑡 − 1. Figur 2 
illustrerar en portföljs levnadscykel. I likhet med tidigare studier har vi valt att basera 
studien på årsdata istället för kvartalsdata därför att kvartalsdata kan tendera att vara 
känslig för säsongseffekter. 
 

 
Figur 2. Tidslinje över en portföljs levnadscykel 
 
För ∆NOA har vi även undersökt om avkastningen påverkas genom att starta strategin 
den sista mars år t istället för den sista juni år t. Genom att starta strategin tre månader 
tidigare minskar risken för att annan information kan påverka aktiekursen från det att 
rapporten släppts till att strategin startar. Figur 3 illustrerar den modifierade portföljens 
levnadscykel. 
 

 
Figur 3. Tidslinje över en portföljs levnadscykel, tidigarelagd tre månader 
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Efter att ha beräknat periodiseringsgraden utifrån samtliga periodiseringsmått har 
portföljer skapats efter extrema värden på periodiseringar. Standard för tidigare 
forskning har varit att dela upp aktierna i portföljer utifrån 10 deciler där de mest 
extrema decilerna, den första och den tionde, har uppvisat högst avkastning utifrån de 
tidigare studier vi tagit upp i detta arbete. Av den anledningen har vi valt att fokusera på 
de mest extrema värdena. Portföljerna för aktier med hög periodiseringsandel säljs och 
portföljer med låg periodiseringsandel köps. 
 
I likhet med tidigare forskning har sälj-portföljer skapats för de 10 % aktier med högst 
andel periodiseringar och köp-portföljer för de 10 % aktier med lägst andel 
periodiseringar. Dessa studier har ofta varit utförda på den amerikanska aktiemarknaden 
som består av betydligt fler aktier än den svenska aktiemarknaden. Detta gör att 
användandet av portföljer på 10 % kan göra att resultaten blir något slumpmässiga på 
grund av det relativt låga antalet aktier i portföljerna. Därför har vi valt att även skapa 
portföljer utifrån de 15 % och 20 % aktier med högst respektive lägst andel 
periodiseringar. Efter det skapades hedgeportföljer genom att kombinera en köp-portfölj 
med respektive sälj-portfölj. 
 
Den ursprungliga strategin sträcker sig från 1998-06-30 till 2013-06-30. Studien utförs 
på historisk data och med tanke på hur långt tillbaka i tiden den sträcker sig har vi valt 
att även testa strategin på två delperioder. Delperiod 1 sträcker sig från 1998-06-30 till  
2007-06-30 och delperiod 2 sträcker sig från 2007-06-30 till 2013-06-30. Det är för att 
det har hänt mycket på aktiemarknaden sedan 1998 och vi ville undersöka om det skulle 
påverka resultatet genom att utföra studien på mer modern data men även för att se om 
periodiseringsmåtten gett konsekventa resultat över hela tidsperioden. 
 
4.5 Val av index 
Eftersom studien avser undersöka om det är möjligt att överträffa index och nå en 
riskjusterad avkastning med hjälp av investeringsstrategin så är val av jämförelseindex 
en väsentlig del för studiens resultat. I huvudsak kommer portföljerna jämföras mot SIX 
Return Index, som i fortsättningen av uppsatsen kommer att förkortas till SIXRX. 
SIXRX är ett kapitalviktat index som är utformat för att spegla marknadsutvecklingen 
hos samtliga företag på Stockholmsbörsen. Indexet tar hänsyn till avkastning i form av 
utdelning till aktieägarna (Six Financial Information, 2014). Teoretiskt beaktar CAPM 
och så även Jensens Alfa marknadsportföljen som en kapitalviktad portfölj av alla 
möjliga tillgångar, inte bara aktier, och det är därför viktigt att inkludera så många 
investeringsmöjligheter som möjligt i jämförelsen. SIXRX ger en bra approximation på 
den svenska marknaden och valet föll därför på detta index. 
 
4.6 Val av riskfri ränta 
Vid beräkning av överavkastning krävs en variabel för vad som kallas riskfri ränta. Den 
riskfria räntan baseras på en månads svenska statsskuldväxlar vilka utfärdas av 
Riksbanken och kan anses vara i det närmaste riskfria. Historisk data över räntan på 
dessa statsskuldväxlar har hämtats via Riksbankens webbsida (riksbank.se). För att 
matcha investeringsstrategin har statsskuldväxlarna räknats om från årsbasis till 
månadsbasis för att visa räntan per månad. 
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4.7 Metod för beräkning av viktade förhållanden 
Studien innehåller portföljer som kan vara både likaviktade och värdeviktade. 
Exempelvis är portföljerna som är skapade efter de olika måtten för graden av 
periodiseringar likaviktade medan portföljerna för att kontrollera exponeringen mot 
faktorerna SMB, HML samt WML är värdeviktade. Tillvägagångssättet för beräkningen 
av de likaviktade portföljerna kan förklaras av följande formel. 
 

𝐴𝑅𝑝,𝑒𝑤 =
∑ [𝐴𝑅𝑖]𝑛
𝑛=𝑖

𝑛
= 𝐴𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒[�𝐴𝑅𝑖]

𝑛

𝑛=𝑖

 

 
Där: 
𝐴𝑅𝑝,𝑒𝑤 = Faktisk portföljavkastning med likaviktad metod 
𝐴𝑅𝑖 = 𝐹𝑎𝑘𝑡𝑖𝑠𝑘 𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑓ö𝑟 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒 𝑖 
𝑛 = 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟 
 
En annan formel användes för de värdeviktade portföljerna och den demonstreras 
nedan.  
 

𝐴𝑅𝑝,𝑣𝑤 = �[
𝐴𝑅𝑖 ∗ 𝑀𝑉𝑖
𝑀𝑉𝑝

𝑛

𝑛=𝑖

] 

 
Där: 
𝐴𝑅𝑝,𝑣𝑤 = Faktisk portföljavkastning med likaviktad metod 
𝐴𝑅𝑖 = 𝐹𝑎𝑘𝑡𝑖𝑠𝑘 𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑓ö𝑟 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒 𝑖 
𝑀𝑉𝑖 = 𝑀𝑎𝑟𝑘𝑛𝑎𝑑𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒 𝑓ö𝑟 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒 𝑖 
 
4.8 Konvertering från månads- till årsavkastning 
För att ge ett överskådligare resultat och för att underlätta jämförelser och analys har 
månatlig avkastning räknats om till årlig avkastning. Det kan anses vara praxis att 
presentera årlig avkastning i studier som denna och för att konvertera månatlig 
avkastning till årlig avkastning har följande formel använts. 
 

𝑟𝑎 = (1 + 𝑟𝑚)12 − 1 
 
Där: 
𝑟𝑎 = Å𝑟𝑙𝑖𝑔 𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 
𝑟𝑚 = 𝑀å𝑛𝑎𝑡𝑙𝑖𝑔 𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 
 
4.9 Return index RI 
För att beräkna portföljernas faktiska avkastningar har ett return index (RI) laddats ned 
från Datastream. RI finns tillgängligt för alla individuella aktier och visar den teoretiska 
värdeökningen på tillgången över en specifik tidsperiod. Vid beräkningen antas att 
utdelningar återinvesteras i respektive aktie till stängningskursen vid datumet för 
utdelningen, hänsyn tas även till emissioner och splittar. För perioden efter 1988, och 
alltså denna studies aktuella period, har Datastream använt en förbättrad formel för att 
beräkna den teoretiska avkastningen på bland annat den svenska marknaden. Formeln 
presenteras nedan. 
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𝑅𝐼𝑡 = 𝑅𝐼𝑡−1 ∗
𝑃𝑡
𝑃𝑡−1

 

 
Förutom när t=samma dag som utdelningens betaldag, då gäller: 
 

𝑅𝐼𝑡 = 𝑅𝐼𝑡−1 ∗
𝑃𝑡 + 𝐷𝑡
𝑃𝑡−1

 

 
Där: 
𝑃𝑡 = 𝑃𝑟𝑖𝑠 𝑣𝑖𝑑 𝑑𝑎𝑡𝑢𝑚 𝑓ö𝑟 𝑢𝑡𝑑𝑒𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔 
𝑃𝑡−1 = 𝑃𝑟𝑖𝑠 𝑣𝑖𝑑 𝑓ö𝑟𝑒𝑔å𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑑𝑎𝑔 
𝐷𝑡 = 𝑈𝑡𝑑𝑒𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛 𝑎𝑠𝑠𝑜𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑡 
 
4.10 Buy and hold return 
Buy and hold return syftar på en investeringsstrategi där investeraren aktivt väljer ut 
aktier och efter att ha intagit en position håller denna en förutbestämd tid, för denna 
studie ett år. Buy and hold return mäts månadsvis då vi vill veta hur portföljerna 
presterar under året och på så sätt erhålla ett bättre underlag för analys. För att mäta 
avkastningen har Datastreams Total Return Index (RI) använts och formeln för 
beräkningarna visas nedan. 
 

𝑅𝑖,𝑡 =
𝑅𝐼𝑖,𝑡
𝑅𝐼𝑖,𝑡−1

− 1 

 
Där: 
𝑅𝑖,𝑡 = 𝐴𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛 𝑓𝑟å𝑛 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒 𝑖 𝑓ö𝑟 𝑚å𝑛𝑎𝑑 𝑡 
𝑅𝐼𝑖,𝑡 = 𝑅𝐼 𝑓ö𝑟 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒 𝑖 𝑣𝑖𝑑 𝑠𝑙𝑢𝑡𝑒𝑡 𝑎𝑣 𝑚å𝑛𝑎𝑑 𝑡 
𝑅𝐼𝑖,𝑡−1 = 𝑅𝐼 𝑓ö𝑟 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒 𝑖 𝑣𝑖𝑑 𝑠𝑙𝑢𝑡𝑒𝑡 𝑎𝑣 𝑚å𝑛𝑎𝑑 𝑡 − 1 
 
4.11 Beräkning av hedgeportföljer 
Hedgeportföljer skapas genom ta en lång position respektive en kort position. I denna 
studie intas en lång position för en andel aktier med låga periodiseringar och en kort 
position för en lika stor andel aktier med höga periodiseringar. Den korta positionen 
blankas vilket frigör kapital som finansierar den långa positionen, det gör 
hedgeportföljen till en strategi som inte kräver något kapital. För att beräkna 
avkastningen för hedgeportföljerna används följande formel. 
 

𝑅𝐻,𝑡 = 𝑅𝐿,𝑡 − 𝑅𝐾,𝑡 
 
Där: 
𝑅𝐻,𝑡 = 𝐴𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛 𝑓𝑟å𝑛 ℎ𝑒𝑑𝑔𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑓ö𝑙𝑗𝑒𝑛 𝑓ö𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒𝑛 𝑡 
𝑅𝐿,𝑡 = 𝐴𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛 𝑓𝑟å𝑛 𝑑𝑒𝑛 𝑙å𝑛𝑔𝑎 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑛 𝑓ö𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒𝑛 𝑡  
𝑅𝐾,𝑡 = 𝐴𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛 𝑓𝑟å𝑛 𝑑𝑒𝑛 𝑘𝑜𝑟𝑡𝑎 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑛 𝑓ö𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒𝑛 𝑡 
 
4.12 Regressionsanalys 
En regressionsanalys är en statistisk metod som används för att förklara förändringen 
för en variabel som en funktion av en annan variabel. Analysen görs genom en linjär 
regression där sambandet mellan en responsvariabel (Y) och en eller flera förklarande 
X-variabler undersöks. För att beräkna regressionerna har Excel tillsammans med 
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tillägget Data Analysis Toolpak. I denna studie används både enkel och multipel 
regressionsanalys för att beräkna p-värde, alfa, förklaringsgrad (R2) samt beräkna 
koefficienter för storleksfaktor (SMB), värdefaktor (HML), momentumfaktor (WML) 
och marknadsfaktor (MKT) för att undersöka hur stor inverkan dessa har på utfallet. 
 
Regressionen ger ett justerat R2-värde som representerar förklaringsgraden, alltså hur 
stor del av förändringen i Y-variabeln som kan förklaras av en eller fler X-variabler. I 
denna studie beskriver R2 hur stor del av variationen i avkastningen som kan förklaras 
av modellen. Är förklaringsgraden låg kan det betyda att den använda modellen inte 
förklarar variationen i avkastning tillräckligt bra och en eventuell överavkastning skulle 
därför kunna ifrågasättas (Studenmund, 2001, s. 15). 
 
För att verifiera resultatet av en undersökning finns det ett flertal statistiska tester, där 
ett av de vanligaste är att använda ett konfidensintervall. Portföljerna testas med ett 
tvåsidigt T-test för att undersöka om de genererar en över eller underavkastning i 
förhållande till marknadsindex, i detta fall SIXRX. Det är även möjligt att använda sig 
av p-värdet som genereras av regressionsanalysen, p-värdet används för att bedöma om 
de skattade koefficienterna är statistiskt signifikanta. Höga p-värden indikerar låg 
signifikansnivå medan låga p-värden indikerar hög signifikansnivå. Gränsvärden på ett, 
fem och tio procent används för att avgöra om hur signifikanta resultaten är. Detta för 
att ett högre gränsvärde hade gjort det svårt att påvisa signifikanta resultat samtidigt 
som en signifikansnivå på 90 procent enligt författarna är att betrakta som tillräcklig för 
att påstå att modellen som testats skulle kunna användas som en investeringsstrategi 
(Anderson et al., 2007, s. 298-300). 
 
4.13 Estimering av alfa 
4.13.1 CAPM, trefaktormodellen och fyrfaktormodellen 
Jensens Alfa är en modell som bygger på resultat och antaganden från CAPM för att 
avgöra om en tillgång genererar tillräcklig avkastning i relation till nivån av den 
systematiska risk tillgången medför. I denna studie används Jensens Alfa för att avgöra 
om en aktie genererat en abnormal avkastning, det vill säga överträffat marknadens 
förväntade avkastning enligt modellen för CAPM. Jensens Alfa kan visualiseras som en 
regressionslinje där interceptet med y-axeln indikerar den riskjusterade avkastningen, 
alfa. Det vill säga att om beräkningen ger ett positivt värde har tillgången genererat en 
överavkastning (Jensen, 1968, s. 389). 
 
Det finns en del kritik mot Jensens Alfa, Pedersen & Satchell (2000) menar att de 
antaganden som CAPM bygger på gör att modellen mäter teoretisk förväntad 
avkastning vilket i sin tur gör att Jensens Alfa mäter teoretisk riskjusterad avkastning 
och de påstår därför att man till viss del bör ifrågasätta modellens validitet.  
 
För att beräkna portföljers historiska utveckling så bör man beakta dess risk då 
portföljer med högre risk tenderar att visa högre avkastningar i jämförelse med 
portföljer med lägre risk. Det gör att portföljer som bara mäts genom historisk 
avkastning utan att justeras ofta visar en missvisande utveckling. Vi har därför valt i 
likhet med tidigare periodiseringsbaserade strategier kontrollera variationen i 
avkastningen. Vi har använt oss av Excel för att estimera om alfa är positivt, strategin 
har överträffat marknadsindex med hänsyn till den systematiska risken, eller om vi fått 
ett negativt alfa och strategin underpresterar i jämförelse med marknadsindex (Jensen, 
1968, s. 389). 
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Vi har använt oss av tre stycken olika typer av regressionsanalyser. Till att börja med 
utfördes regressioner för att beräkna alfa enligt CAPM. Fama & French (1992, s. 428) 
argumenterar för att förhållandet mellan beta och förväntad avkastning är svagt därför 
att det inte tar hänsyn till viktiga parametrar så som företagsstorlek och förhållande 
mellan bokfört värde och marknadsvärde. För att kontrollera variationen i avkastningen 
för dessa faktorer valde vi att även använda oss av trefaktormodellen. Efter dessa var 
utförda beslutades att de hade varit intressant att utöka analysen med fyrfaktormodellen 
för att på så sätt även undersöka momentumeffekten. Det innebar att jämförelsen med 
trefaktormodellens resultat blir mindre intressant när fyrfaktormodellen testats och 
därför valdes att exkludera trefaktormodellen och lägga ett större fokus på de två 
modellerna med en respektive fyra faktorer. Detta innebär att totalt 288 stycken 
regressionsanalyser utförts men för att hålla nere mängden data som redovisas har vi 
valt att endast presentera resultatet från 234 av dessa, där trefaktormodellens resultat 
uteblivit. 
 
Vi har således valt att kontrollera för om variationen i eventuell avkastning kan 
förklaras av företagsstorlek (SMB), förhållande mellan bokfört värde och 
marknadsvärde (HML) samt om det finns en momentumfaktor (WML) som kan förklara 
variationen i avkastningen. Anledningen till varför vi kontrollerar om variationen i 
avkastningen kan härstamma från småbolag eller från värdeaktier är för att de är 
förknippade med högre risk (Fama & French, 1993, s.5). Dessutom är småbolag i regel 
mer illikvida än stora bolag vilket i sin tur relateras till högre bid-ask spread, det vill 
säga om portföljen tenderar att innehålla en stor del småbolag så skulle den 
riskjusterade avkastningen kanske kunna förklaras av högre transaktionskostnader. Vi 
har även valt att lägga till en momentumfaktor för att undersöka om variationen i 
avkastningen kan förklaras av momentumeffekten. Vi har använt oss av följande 
formler för att beräkna portföljernas alfa: 
 
CAPM: 
 

(𝑟𝑖𝑡) − 𝑟𝐹𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝛽𝑖[(𝑟𝑀𝑡) − 𝑟𝐹𝑡] + εit 
 
Trefaktormodellen: 
 

(𝑟𝑖𝑡) − 𝑟𝐹𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝛽𝑖[(𝑟𝑀𝑡) − 𝑟𝐹𝑡] + 𝑠𝑖𝑆𝑀𝐵𝑡 + ℎ𝑖𝐻𝑀𝐿𝑡 + εit 
 
Fyrfaktormodellen: 
 

(𝑟𝑖𝑡) − 𝑟𝐹𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝛽𝑖[(𝑟𝑀𝑡) − 𝑟𝐹𝑡] + 𝑠𝑖𝑆𝑀𝐵𝑡 + ℎ𝑖𝐻𝑀𝐿𝑡 + 𝑤𝑖𝑊𝑀𝐿𝑡 + εit 
 
I denna regression är 𝑟𝑖𝑡 − 𝑟𝐹𝑡 portföljernas observerade avkastning för månad t minus 
den riskfria räntan för månad t, vilket i denna studie är 1-månads svenska 
statsskuldsväxlar. 𝑟𝑚𝑡   står för markandsavkastningen för månad t, i detta fall 
avkastningen för indexet SIXRX. 𝛽𝑖, 𝑠𝑖 ,ℎ𝑖  och 𝑤𝑖  och är koeffecienter för faktorerna 
[(𝑟𝑀𝑡) − 𝑟𝐹𝑡], SMB, HML och WML. 𝛼𝑖 är interceptet för ekvationen som mäter värdet 
för portföljen där ett positivt värde innebär att portföljen har generat en riskjusterad 
överavkastning. 
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4.13.2 Konstruktion av SMB, HML och WML 
För att skapa så precisa SMB, HML och WML faktorer som möjligt valde vi att skapa 
våra egna förklarande variabler. Vi har följt Fama och French (1992; 1993; 1996) samt 
Asness och Frazzini (2011) för skapandet av SMB, HML och WML. Vi har använt oss 
av samma urval som valdes för de tidigare nämnda periodiseringsportföljerna, men 
eftersom vi vill ha med alla aktier som går att handla har vi i detta fall inte rensat för 
finansiella företag eller företag med brutna räkenskapsår. Detta gav oss en lista med 
data på 1282 aktier mellan åren 1996-12-31 till 2013-06-30.  Alla beräkningar är gjorda 
i Excel och data för Market Value (MV), bokfört värde (WC03501) och aktiekurser (RI) 
hämtades från Datastream. I slutet av juni varje år t har aktierna delats upp i två 
storleksgrupper baserat på marknadsvärde. Aktier med ett marknadsvärde högre än 
medianvärdet kallas för Big och aktier med lägre kallas för Small. Vi sorterade sedan in 
storleksgrupperna i tre stycken grupper efter B/M förhållandet.  Där de 30 % lägsta är 
tillväxtaktier, de 30 % högsta står för värdeaktier och resterande 40 % kallar vi för 
neutrala aktier.  B/M för perioden t är bokfört värde för räkenskapsåret 𝑡 − 1, vilket kan 
vara när som helst under kalenderåret t-1 till juni under kalenderåret t. Istället för att 
följa Fama och French (1996) och dela med marknadsvärdet sista december år 𝑡 − 1 har 
vi valt att använda Asness och Frazzini (2011) metod där marknadsvärdet från sista juni 
för perioden t användes. Anledningen till detta är att i deras studie så visar sig detta vara 
ett mer effektivt sätt att riskjustera sina avkastningar än Fama (1996) version av HML 
(Asness och Frazzini, 2011, s.60). Nedan följer en tabell som ger en överblick på hur de 
sex portföljerna skapats. 
 

B/M-Percentil Small Big 

High (Värdeaktier) 71-100 SH BH 

Neutral (Neutrala aktier) 31-70 SN BN 

Low (Tillväxtaktier) 0-30 SL BL 
                  Tabell 2. SMB och HML 
 
 
SMB är genomsnittsavkastningen för tre värdeviktade portföljer innehållande små 
företag minus genomsnittsavkastningen för tre värdeviktade portföljer innehållande 
stora företag. 
 

𝑆𝑀𝐵 = 1
3� (𝑆𝐻 + 𝑆𝑁 + 𝑆𝐿) − 1

3� (𝐵𝐻 + 𝐵𝑁 + 𝐵𝐿) 
 
 
HML är genomsnittsavkastningen för två värdeviktade portföljer innehållande 
värdeaktier minus genomsnittsavkastningen för två värdeviktade portföljer innehållande 
tillväxtaktier. 
 

𝐻𝑀𝐿 = 1
2� (𝑆𝐻 + 𝐵𝐻) − 1

2� (𝑆𝐿 + 𝐵𝐿) 
 
 
SMB och HML portföljerna är värdeviktade och dess viktning uppdaterades varje 
månad. Portföljerna bildades i slutet av juni år t varje månad och behölls till slutet av 
juni år 𝑡 + 1 då nya portföljer bildades. För att få ingå i portföljen krävdes ett positivt 
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bokfört värde den sista december för år 𝑡 − 1 samt ett positivt marknadsvärde den sista 
juni för år t. 
 
Momentumportföljerna, WML, är byggda på ett liknande sätt som HML och SMB. Vi 
använder oss av portföljer där aktierna sorterats efter dess storlek (Small och Big) med 
liknande uppdelning som HML och SMB. Sedan sorterade vi aktierna efter deras 
genomsnittliga avkastning mellan månaderna 𝑡 − 12 till 𝑡 − 2, då t står för månadens 
avkastning och 𝑡 − 1 för när portföljerna bildades. Att hoppa över avkastningen för 
𝑡 − 1 då portföljerna bildas är standard i momentumportföljer. De 30 % aktier med 
högst historisk utveckling kallas för Winners, de 30 % med lägst historisk 
utveckling kallas för Losers och resterande 40 % aktier kallar vi för neutrala. 
 

B/M-Percentil Small Big 

Winners (Vinnaraktier) 71-100 SW BW 

Neutral (Neutrala aktier) 31-70 SN BN 

Losers (Tillväxtaktier) 0-30 SL BL 
                  Tabell 3. WML 
 
 
 
WML är genomsnittsavkastningen för två värdeviktade ”vinnarportföljer” minus 
genomsnittsavkastningen för två värdeviktade ”förlorarportföljer”. 
 

𝑊𝑀𝐿 = 1
2� (𝑆𝑊 + 𝐵𝑊) − 1

2� (𝑆𝐿 + 𝐵𝐿) 
 
Även WML-portföljerna är värdeviktade och viktas om varje månad. Portföljerna bildas 
i slutet av varje månad 𝑡 − 1 och behålls till slutet av månad t. För att inkluderas i 
portföljen ska ett aktiepris vara tillgängligt i Datastream för slutet av varje månad 
mellan månaderna 𝑡 − 12 till 𝑡 − 2. 
 
4.14 Källkritik inom praktisk metod 
I forskning inom finans och redovisning är data ofta en central del av studierna och av 
stor vikt för resultatet, var data hämtas kan bero på typen av studie och vad som ska 
undersökas. Att använda primärkällor vid datainsamling kan dock vara både 
tidskrävande och kan även medföra en hög monetär kostnad. Alternativet är då att 
utföra en sekundäranalys vilket innebär att forskarna använder sig av data som de i 
första hand inte samlat in själva (Bryman & Bell, 2013, s. 322-323). Att använda en 
sekundärdatakälla vid datainsamlingen kan således medföra ett antal fördelar, däribland 
stora tidsbesparingar och låga kostnader som nämnts tidigare och kan därmed ge data av 
god kvalitet och lämnar mer tid åt behandling av datan än om det skulle samlats in från 
förstahandskällor. Som bekant har datainsamlingen för denna studie i huvudsak gjorts 
genom applikationen för Thomson Reuters Datastream, vilket är en sekundärkälla. 
Datastream är däremot en pålitlig och akademiskt erkänd databas med gott rykte vilket 
gör att vi anser det faktum att det är en sekundärkälla inte är ett problem. Istället skulle 
det kunna ses som en fördel att datan kommer från en välrenommerad källa som 
Datastream snarare än att den var handplockad av författarna, då det skulle ha inneburit 
en större risk för felaktigheter. Omfattningen av den data som använts för studien har 
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dessutom gjort det orimligt att samla in den manuellt genom primärkällor med tanke på 
den tid som funnits tillgänglig. 
 
Ett problem som visat sig med Datastream under behandlingen av aktiedata i Excel är 
då det saknats data för en aktiekurs från Total Return Index (RI). Om data saknas för 
tidpunkten t upprepar Datastream aktiekursen för föregående period (t-1) eller för den 
närmast föregående period som innehåller data. Detta leder till att det uppstår ett antal 
nollavkastningar (zero-returns), fler än vad som sannolikt förekommit i verkligheten 
och detta på grund av att Datastream saknar data för ett antal tidpunkter. Vi har funnit 
att det här problemet observerats i tidigare forskning av exempelvis Ince & Porter 
(2006, s. 465). Vi har i likhet med Ince och Porter (2006) och ett flertal andra studier 
inom området löst problemet genom att identifiera och radera dessa nollavkastningar 
från våra portföljer. En nackdel med detta är att ett antal sanna nollavkastningar 
kommer att försvinna. 
 
Då en aktie som ingått i en portfölj saknar RI för en månad, exempelvis på grund av att 
det försvunnit från Datastreams lista eller vid nollavkastningar, har vi valt att exkludera 
aktien ur portföljen för den aktuella perioden. En nackdel med detta är att det påverkar 
viktningen i portföljen då de kvarvarande aktierna får en större vikt än tidigare. I 
praktiken hade detta lett till ytterligare transaktionskostnader men det är något vi 
bortsett från. 
 
4.14.1 Transaktionskostnader 
Studien bortser helt från courtage och transaktionskostnader så som bid-ask spread. Det 
innebär en brist i studien då avgifter i form av courtage kan vara en ansenlig del av 
avkastningen för en privat investerare och för en större investerare så som ett institut 
kan bid-ask spread påverka möjligheterna till överavkastning på grund av stora 
transaktioner. Courtage är i regel högre för att blanka aktier än att ta en traditionell lång 
position. Att ta hänsyn till courtage och bid-ask spread skulle dessvärre vara allt för 
komplicerat samt innebära en rad mer eller mindre subjektiva antaganden. Dessutom 
skiljer sig kostnaden för courtage mellan olika banker och vi lämnar därför till 
respektive individ som läser studien att själv göra bedömningen utifrån den avkastning 
som uppvisats om det kan finnas möjlighet till överavkastning under dennes egna 
förutsättningar. 
 
4.14.2 Blankning 
Ett antagande som gjorts för denna studie är att samtliga aktier är möjliga att blanka. I 
praktiken däremot ser det inte alltid ut så då det måste finnas en motpart som är villig att 
låna ut aktierna genom ett institut. Detta blir generellt svårare att hitta för mindre likvida 
aktier så det som talar för studien är att den sorterat bort aktier med ett marknadsvärde 
lägre än 150 miljoner SEK. Men trots detta får det ses som ett orimligt antagande att 
kunna blanka alla aktier som infinner sig i en av portföljerna vid en obestämd tidpunkt. 
Särskilt om en större investerare så som ett finansinstitut skulle applicera strategin då en 
privat investerare skulle ha bättre chanser att hitta en motpart för att blanka ett mindre 
antal aktier. 
 
4.14.3 Skatt 
Skatter har helt förbisetts i de syntetiska portföljerna. Beslutet togs av den anledning att 
det bedömdes för komplicerat och tidskrävande samtidigt som det hade kunnat 
förvränga resultatet av studien i och med att skattesituationen skiljer sig åt från 
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investerare till investerare. Det är även sällsynt att liknande forskning tar hänsyn till 
skatteeffekter av något slag utan det kan vara bättre att lämna det utifrån respektive 
läsare att bedöma om avkastningen hade varit tillräcklig med deras förutsättningar. 
 
4.14.4 Stängningskurser 
Samtliga kursnoteringar som använts genom studien så som specifika aktiekurser och 
index är stängningskurser. Rent teoretiskt skulle en skicklig och aktiv investerare kunna 
pricka av de mest förmånliga dagskurserna vid varje transaktion men det kan diskuteras 
om det är sannolikt eller över huvud taget praktiskt möjligt att genomföra konsekvent 
över tid. Vi anser därför att stängningskurser över en längre tidsperiod bör ge en 
representativ bild av verkligheten. Det hör även till normen bland tidigare jämförbar 
forskning att använda stängningskurser. 
 
4.14.5 Survivorship bias 
Inom ekonomisk forskning är termen survivorship bias situationer då företag som 
försvunnit från marknaden av olika anledningar, ofta på grund av konkurs, inte tas 
hänsyn till i studier som ämnar mäta avkastning på aktiemarknaden. Detta resulterar 
generellt till att studier visar på en högre avkastning än normalt på grund av att endast 
företag som presterat tillräckligt bra för att överleva tidsperioden inkluderats i 
undersökningen. För att undvika denna påverkan har vi inkluderat både företag som 
försvunnit från marknaden och företag som tillkommit på marknaden under den för 
studien aktuella tidsperioden. 
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5. Empiri och analys 
I denna del presenteras studiens resultat i samband med relevanta analyser. Analyser 
kopplas till de teorier som introducerats och resultatet ställs i relation till tidigare 
forskning kring periodiseringsanomalier.  Först presenteras kumulativ avkastning, 
vidare består större delen av presentation och analys av de olika periodiseringsmåtten 
var för sig och fokus ligger på portföljerna som baserat på aktier utifrån de 15 procent 
mest extrema värdena på periodiseringar. Slutligen jämförs de två delperioderna och 
kapitlet avslutas med en enhetlig analys och diskussion. 
 
5.1 Förord 
Den empiriska undersökningen behandlar sex stycken olika mått på periodiseringar. 
Dessa mått testas för både långa, korta respektive hedgepositioner och varje position 
testas i tre olika grader av extrema periodiseringar. Vidare utförs samtliga test på två 
olika delperioder och varje enskild portföljs variation i avkastning kontrolleras med 
CAPM samt fyrfaktormodellen. Detta betyder att totalt 234 stycken regressionsanalyser 
uppvisas vilket innebär att en omfattande mängd data genererats. Resultaten från 
samtliga regressionsanalyser finns i appendix 4 för fyrfaktormodellen och i appendix 5 
för CAPM. Att presentera all denna empiri skulle vara varken lämpligt eller pedagogiskt 
för läsaren och av den anledningen har endast de delar som bedömts mest relevanta 
valts ut till detta kapitel. 
 
Resultaten som presenteras visuellt genom grafer och tabeller grundas på de portföljer 
som baserats på de 15 % mest extrema värdena av periodiseringar, detta för att hålla 
nere mängden data som presenteras. De portföljer baserade på aktier för de 10 % mest 
extrema värdena av periodiseringar samt de 20 % mest extrema värdena på 
periodiseringar nämns i texten vissa gånger då dess resultat avviker från de portföljer 
som presenteras i figurerna. Resultat för samtliga portföljer och regressioner finns att se 
i appendix 4 och 5. Viktigt att notera är att alfa i regressionsanalyserna beräknats på 
månadsbasis men vi har valt att konvertera detta och presentera genomsnittligt alfa på 
årsbasis. 
 
För att tydliggöra tolkningen av viss data i detta kapitel vill vi klargöra att 
säljportföljernas alfa visas i positiva siffror om de underliggande tillgångarna minskat i 
värde och portföljen således ökat i värde, det vill säga ett negativt beta (MKT). Samma 
princip gäller för presentationen av fyrfaktormodellen och koefficienterna för SMB, 
HML och WML. Exempelvis om koefficienten för SMB är negativ har säljportföljen en 
exponering mot småbolag vilket tolkas tvärt emot koefficienterna för köp respektive 
hedgeportföljerna. 
 
I tabellerna som behandlas i denna del av studien har vi valt att presentera vissa värdens 
respektive signifikansnivåer med tecken. Där *, ** och *** noterar signifikanta resultat 
inom nivåerna för 0.1, 0.05 och 0.01 baserat på ett tvåsidigt t-test och månatlig 
avkastning för respektive angiven tidsperiod. Detta görs för att kunna hålla nere 
storleken på tabeller och för att göra resultatet mer överskådligt och begripligt. 
 
5.2 Kumulativ avkastning 
För att ge en övergripande bild över de sex olika strategiernas avkastning, utan hänsyn 
till risk eller om avkastningen kommer från köp- eller säljportföljen, presenteras här 
kumulativ avkastning för de likaviktade hedgeportföljerna. Grafen visar utvecklingen 
per investerad krona i respektive hedgeportfölj och ställs i relation till marknadsindex, 
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SIXRX. Tidsperioden sträcker sig från strategiernas startperiod 1998-06-30 till datumet 
för den sista transaktionen 2013-06-30. Problemet med att visa kumulativ avkastning 
med likaviktade hedgeportföljer är att hävstången för utvecklingen ändras med tiden för 
portföljerna och index. Det vill säga att om de visar en negativ utveckling till en början 
så minskar hävstången för framtida utveckling och omvänd effekt efter en tidig positiv 
utveckling. Detta påverkar inte avkastningen per investerad krona men är något läsaren 
bör ha i åtanke när de läser av grafen.  
 

 
Figur 4. Kumulativ icke riskjusterad avkastning för likaviktade hedgeportföljer 
 
Av figur 4 syns att två strategier sticker ut från mängden och har överpresterat index i 
icke riskjusterad avkastning, dessa är hedgeportföljerna för ∆NOA respektive ∆WC. 
Hedgeportföljen för ∆NOA har gett en avkastning på 525,98 % och hedgeportföljen för 
∆WC har gett en avkastning på 324,73 %. I jämförelse har Index har visat en avkastning 
på 160,46 %. Resterande fyra hedgeportföljer har presterat sämre än index. 
Hedgeportföljerna för ∆PACC, ∆NCO, ∆NCOA och ∆NCOL har genererat 
avkastningar på -46,20 %, -19,88 %, -48,84 % respektive -48,64 %.  
 
När vi ser till avkastning utan hänsyn till risk visar portföljerna ∆NOA och ∆WC 
betydligt högre avkastning än index och även i relation till resterande portföljer. Detta 
faller i linje med prediktionerna om att ∆NOA och ∆WC har goda förutsättningar att 
generera en högre avkastning än jämförande index. Det som däremot var förvånande var 
att ∆PACC, som genererar en hög signifikant avkastning på den amerikanska 
marknaden (Hafzalla et al., 2011), visar en negativ utveckling. Periodiseringsmåttet 
∆PACC är dock enbart tidigare undersökt av Hafzalla et al. (2011) och har därmed 
något begränsat empiriskt stöd.  
 
Portföljen för ∆NCOL, ∆PACC, ∆NCO och ∆NCOA har visat en negativ avkastning 
redan från början av den totala perioden vilket resulterat i att grafen fortsättningsvis ger 
en illusion av att volatiliteten i dessa portföljer varit lägre än vad den faktiskt varit. En 
rättvisare presentation av kumulativ avkastning hade varit att redovisa årsavkastning i 
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staplar för respektive portfölj och mått på periodiseringar. På så vis undviks effekten av 
att viktningen i portföljerna förändras vid upp respektive nedgångar. Anledningen att vi 
valt att presentera detta med en enhetlig graf är att vi anser att den ger en bättre översikt 
för läsaren och att en presentation med ovan nämnda stapeldiagram hade krävt ett större 
antal figurer och gett ett enligt oss mer svårtolkat visuellt intryck. 
 
5.3 Analys av de enskilda periodiseringsmåtten 
I detta avsnitt presenteras avkastning och koefficienterna för de olika metoderna att 
mäta periodiseringar. Vi har använt oss av fyrfaktormodellen för att kontrollera 
variationen i avkastningen.  Utöver den marknadsrisk som CAPM justerar för utökar 
fyrfaktormodellen analysen genom att kontrollerna variationen i avkastning för 
storleksfaktor (SMB), värdefaktor (HML) och momentumfaktor (WML). En 
sammanställning av tidigare studiers resultat för olika periodiseringsmått finns i 
appendix 2. 
 
5.3.1 ∆NCOL 
Vi vill påminna läsaren att ∆NCOL är en komponent till ∆NCO bestående av 
skuldposter, det vill säga att ∆NCOL är en negativ komponent. Det innebär att aktier 
med högst extrema värden på periodiseringar köps medan det med lägst extrema värden 
på periodiseringar säljs. 
 

 
Figur 5.  ∆NCOL, resultat av regressionsanalys med CAPM och fyrfaktormodellen 
 
Figur 5 visar att ∆NCOL har genererat något tvetydiga resultat. Det går i linje med 
resultaten presenterade av Richardson et al. (2005) och Petrovic et al (2010). ∆NCOL 
har uppvisat indikationer på att köp-portföljerna genererar en positiv överavkastning 
som är signifikant på en tioprocentig nivå. Detta förvånar oss något då ∆NCOL utifrån 
tidigare studier visat sig vara en komponent som tenderat att vara effektiv prissatt på 
den amerikanska aktiemarknaden. Tidigare nämnda överavkastning för säljportföljen 
skulle dock kunna bero på tillfälligheter, då vi studerar samtliga hedgeportföljer tyder 
det istället på att ∆NCOL inte är förenat med signifikant överavkastning, se appendix 2 
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för samtliga hedgeportföljer. Detta menar Richardson et al. (2005, s. 450) beror på att 
∆NCOL innehåller poster som kan mätas med relativt hög säkerhet, exempel på några 
av dessa poster är leverantörsskulder på lång sikt och uppskjuten skatt. Richardson et al. 
(2005) menar även att pensionsskulder är exponerade mot en hög grad av subjektivitet 
vilket metoden skulle kunna kapitalisera på. Det ser ut som att periodiseringsmåttet 
∆NCOL är effektivt prissatt på både den svenska och den amerikanska aktiemarknaden. 
 
Hedgeportföljen i komponenten ∆NCOL har en hög signifikant exponering mot 
tillväxtföretag eftersom tillväxtföretag köpes och värdeföretag säljes. Koefficienterna 
för momentumeffekten indikerar att aktier med extrema periodiseringsvärden i ∆NCOL 
är företag med en negativ momentumeffekt. Vidare har säljportföljen en högre 
exponering mot småbolag än vad köp-portföljen har, något som leder till att 
hedgeportföljen har en signifikant exponering mot större företag. 
 
5.3.2 ∆NCOA 

 
Figur 6. ∆NCOA, resultat av regressionsanalys med CAPM och fyrfaktormodellen 
 
Portföljerna baserade på ∆NCOA har uppvisat negativt alfa med genomgående höga p-
värden som framgår av figur 6. Det innebär att det mycket väl skulle kunna vara 
tillfälligheter som påverkat resultatet som presenteras för perioden. Resultatet skiljer sig 
från studierna på de amerikanska och brittiska aktiemarknaderna utförda av Richardson 
et al. (2005) och Petrovic et al. (2010) vilket tyder på att ∆NCOA inte är effektivt 
prissatt på den svenska aktiemarknaden. Vi hade förväntat oss att se liknande resultat på 
den svenska aktiemarknaden som visats på den amerikanska. Detta eftersom Richardson 
et al. (2010) menar att komponenterna inom ∆NCOA så som fastigheter, mark, 
utrustning, goodwill och immateriella tillgångar är exponerade för relativt hög 
subjektivitet vid bokföringen, exempelvis vid beslut om avskrivningsmetod för dessa 
långsiktiga tillgångar (Healy & Wahlen, 1999, s. 368-369). Resultatet av denna studie 
tyder på att den svenska aktiemarknaden är relativt effektiv på att värdera dessa poster. 
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Säljportföljen har en signifikant högre exponering mot marknadsfaktorn och småbolag 
jämfört med köp-portföljen. Dessutom är köp-portföljen viktad mot värdeföretag till 
skillnad från säljportföljen som tenderar att vara viktad mot tillväxtföretag, det leder till 
att hedgeportföljen får en tydlig exponering mot värdeföretag. Koefficienten för 
momentumeffekten är signifikant negativ för köp-portföljen och signifikant positiv för 
säljportföljen, alltså att strategin köper respektive säljer aktier med historiskt negativ 
utveckling. Koefficienten för hedgeportföljen indikerar att säljportföljen har en högre 
exponering mot marknadsfaktorn än köp-portföljen.  
 
5.3.3 ∆NCO 

 
Figur 7. ∆NCO, resultat av regressionsanalys med CAPM och fyrfaktormodellen 
 
 
Periodiseringsmåttet ∆NCO består av de två separata komponenterna ∆NCOA och 
∆NCOL. Eftersom vi inte kunde presentera några statistiskt signifikanta slutsatser 
angående varken ∆NCOA eller ∆NCOL var det ingen överraskning att modellen ∆NCO 
inte genererade signifikant alfa för de olika portföljerna.  
 
Regressionsresultat för ∆NCO presenteras i figur 7. Vid jämförelse av ∆NCO, ∆NCOA 
och ∆NCOL ser vi att det finns klara likheter mellan koefficienterna för ∆NCO och 
∆NCOA. Genom att endast jämföra figur 6 och figur 7 syns tydliga likheter mellan de 
genomsnittliga avkastningarna. Det tyder på att de underliggande aktierna i portföljerna 
för ∆NCO och ∆NCOA till stor del är desamma. Detta stämmer överens med vad 
Richardson et al. (2005, s. 450) kom fram till i form av att långsiktiga skulder mäts med 
förhållandevis hög säkerhet och således inte har samma inverkan på ∆NCO. Det gör att 
∆NCOA som består av poster med en relativt hög grad subjektivitet oftare innehåller 
extrema värden på periodiseringar. 
 

47 
 



5.3.4 ∆WC 

 
Figur 8. ∆WC, resultat av regressionsanalys med CAPM och fyrfaktormodellen 
 
Varken köp- eller säljportföljen har visat en överavkastning som är statistiskt skild från 
noll på en tioprocentig nivå eller lägre, som framgår av figur 8. Om vi bortser från 
signifikansnivåerna för alfa så visar köp-portföljen negativ avkastning och säljportföljen 
positiv avkastning, då variationen i avkastning endast kontrolleras med CAPM. 
Fyrfaktormodellen förklarar en större del av variationen i avkastning än vad CAPM 
lyckas göra även för denna periodiseringsmodell. Studerar vi SMB-koefficienterna ser 
vi att båda portföljerna har signifikant exponering mot småbolag och mot aktier med 
negativ momentumeffekt. Efter att ha kontrollerat variationen i avkastning mot dessa 
faktorer genom fyrfaktormodellen genereras ett positivt alfa för köp-portföljen och ett 
negativt alfa för säljportföljen. 
 
Resultatet utifrån denna studie skiljer sig något mot resultatet från tidigare forskning 
som undersökt periodiseringsmåttet ∆WC. Sloan (1996), Xie (2001), Richardson et al. 
(2005) och Fama & French (2008) har visat att måttet ∆WC generat god överavkastning 
för både köp- och säljportföljerna på den amerikanska aktiemarknaden. Dessa 
undersökningar sträcker sig dock så långt tillbaka som 1960-talet och behöver inte vara 
helt aktuella. En studie som är mer aktuell att jämföra med är den av Petrovic et al. 
(2010) som undersökt den brittiska marknaden med tidsmässigt modernare data. De 
visar något lägre storleksjusterad avkastning än de tidigare nämnda studierna vilket 
skulle kunna innebära att marknaden blivit effektivare gällande måttet ∆WC. Även om 
de inte kunnat stärka detta med signifikanta resultat för köp- och säljportföljerna faller 
dess resultat mer i linje med resultaten av denna studie. 
 
Hedgeportföljen visar en hög och positiv signifikant överavkastning. Portföljen har en 
exponering mot småbolag eftersom köp-portföljen har en högre exponering mot 
småbolag än säljportföljen. När vi kontrollerat variationen i avkastningen med 
fyrfaktormodellen ökade alfat till 13,18 % jämfört med då vi endast kontrollerade för 
marknadsfaktorn. Överavkastningen i hedgeportföljen för hela tidsperioden ligger i linje 
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med tidigare studiers resultat av Sloan et al. (1996), Xie (2001), Richardson et al. 
(2005), Petrovic et al. (2010), LaFond (2005), Fama & French (2008) och Kahn (2008). 
Den höga överavkastningen från hedgeportföljerna bör rimligtvis ha kommit från 
antigen köp- eller säljportföljen, hade vi haft fler observationer hade det kunnat 
innebära att även köp- och/eller säljportföljen uppvisat positiv signifikant avkastning. 
Något som hade varit i linje med tidigare studier. 
 
Pincus et al. (2010, s. 190-191) och LaFond (2005, s. 50) undersöker ∆WC på bland 
annat den svenska aktiemarknaden och kommer fram till olika resultat. Pincus et al. 
(2007) visar negativt insignifikant alfa för hedgeportföljerna vilket skiljer sig från 
resultatet av denna studie. Denna studie överensstämmer med LaFonds (2005) resultat 
som visar ett högt alfa för hedgeportföljen vilket tyder på att periodiseringsanomalin 
faktiskt existerar på den svenska marknaden. 
 
5.3.5 ∆PACC 

 
Figur 9. ∆PACC, resultat av regressionsanalys med CAPM och fyrfaktormodellen 
 
Skillnaden mellan ∆NOA och ∆PACC är att ∆NOA divideras med totala tillgångar och 
∆PACC divideras med nettovinst för att beräkna graden av periodiseringar. Av figur 9 
framgår att måttet ∆PACC inte lyckats fånga periodiseringsanomalin på den svenska 
marknaden på ett effektivt sätt vilket strider mot resultatet presenterat av Hafzalla et al. 
(2011) på den amerikanska marknaden.  Portföljerna för ∆PACC visar över lag på 
negativ överavkastning där de flesta portföljers alfa är insignifikanta. Den enda 
signifikanta överavkastningen kommer från säljportföljen och är negativt vilket 
indikerar att periodiseringsmåttet ∆PACC är effektivt prissatt på den svenska 
aktiemarknaden. Detta går emot våra prediktioner då vi utifrån tidigare studier hade 
förväntat oss att ∆PACC skulle generera högre överavkastning än vad resultaten visar. 
 
Då vi jämför ∆NOA och ∆PACC så mäter dessa samma periodiseringsposter, det vill 
säga ∆WC och ∆NCO. Studiens resultat tyder på att ∆NOA är bättre på att utnyttja 
felprissättningar på den svenska marknaden vilket motsäger studien av Hafzalla et al. 
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(2011) som visar stöd för att ∆PACC är det effektivare måttet på den amerikanska 
aktiemarknaden.  
 
5.3.6 ∆NOA 
Eftersom ∆NOA är det bredaste periodiseringsmåttet i denna studie har vi valt att 
undersöka detta mått grundligare. Vi har testat att starta strategin tre månader tidigare 
och nedan presenterar vi resultat från de båda strategierna. 
 

 
Figur 10. ∆NOA, resultat av regressionsanalys med CAPM och fyrfaktormodellen 
 
Ball & Brown (1968) och Bernard & Thomas (1989) visade stöd för att aktiemarknaden 
tar tid på sig att reagera på vinstöverraskningar och att det ibland kan ta flera månader 
innan dessa inprisas i aktiekursen, ett fenomen de kallar för PEAD. Syftet med att 
avvakta sex månader från räkenskapsårets slut med att skapa portföljerna är att 
vinstöverraskningar ska inprisas samt säkerställa att marknaden ska ha tagit del av 
årsredovisningen som offentliggjorts för föregående år. Det snarlika resultatet från det 
två olika startdatumen för ∆NOA tyder på att marknaden inte behöver fram till sista juni 
för att vinstöverraskningar ska inprisas i aktiekurserna. Detta bör leda till att strategin 
med fördel skulle kunna startas tidigare än sista juni för att minska risken att ny 
information påverkar aktierna i portföljen innan strategin startas. Det finns dock två 
sidor på detta resonemang då den minimala skillnaden i resultaten som visas i figur 10 
skulle kunna indikera på att periodiseringsanomalin över lag inte är känslig för 
företagsspecifika nyheter. Detta är något överraskande då vi hade förväntat oss att 
kvartalsrapporterna för första kvartalet som släpps mellan de två startdatumen skulle ha 
en större inverkan. 
 
Som bekant består ∆NOA av komponenterna ∆WC och ∆NCO, vars separata resultat 
presenterats tidigare. För ∆NOA är samtliga köp och säljportföljers SMB-koefficienter 

50 
 



statistiskt signifikanta och visar på en tydlig exponering mot småbolag. Koefficienten 
för marknadsfaktorn (MKT) hos köp-portföljerna ligger nära ett vilket tyder på att 
portföljernas systematiska risk följer indexet SIXRX. HML-koefficienten för köp-
portföljerna är positiv och tyder på att de är viktade mot värdeföretag. Säljportföljerna 
visar på ett negativt beta nära ett och är tydligt viktade mot tillväxtföretag. 
Fyrfaktormodellen visar statistiska bevis på att både köp- och säljportföljerna tenderar 
att ha negativ exponering mot momentumeffekten. 
 
När vi endast justerar variationen i avkastning med CAPM för kunna göra en rättvisare 
jämförelse med tidigare studier framgår att säljportföljerna gått betydligt bättre än köp-
portföljerna i båda fallen. Något som även går i linje med tidigare studier på ∆NOA av 
Richardson et al. (2005) och Petrovic et al. (2010), om än skillnaden mellan köp- och 
säljportfölj är större i denna studie. Kontrollerar vi däremot variationen i avkastning 
med fyrfaktormodellen tenderar köp-portföljerna att prestera bättre i form av alfa. 
 
Gemensamt för hedgeportföljerna är att de visar goda avkastningar över båda 
tidsperioderna där variationen i avkastning är statistiskt signifikant enligt både CAPM 
och fyrfaktormodellen, något som tyder på att ∆NOA är en effektiv metod i form av att 
exploatera periodiseringsanomalin. 
 
För båda alternativa startdatumen har vi trots det faktum att det är hedgeportföljer fått 
en signifikant exponering mot värdeföretag, i och med att värdeföretag köps och 
tillväxtföretag säljs, vilket har minskat den justerade avkastningen något. Både 
Richardson et al. (2005) och Petrovic et al. (2010) undersökte ∆NOA på den 
amerikanska respektive den brittiska aktiemarknaden där hedgeportföljerna för 
Richardson et al (2005) och Petrovic et al. (2010) visade på en överavkastning på 18 % 
respektive 8,8 %. Denna studie visar att den genomsnittliga årliga överavkastningen på 
∆NOA på den svenska marknaden lagt sig emellan resultatet av dessa studier trots att vi 
kontrollerat att anomalin inte kan förklaras av småbolag, värdeföretag eller 
momentumeffekten. 
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5.4 Jämförelse av delperioder 

 
Figur 11. Köp-portföljer, överavkastning enligt fyrfaktormodellen för de två delperioderna. 
 
Delperiod 1 sträcker sig från 1998-06-30 till 2007-06-30 och delperiod 2 sträcker sig 
från 2007-06-30 till 2013-06-30. När vi beaktar den senare delperioden tenderar köp-
portföljerna att visa nära noll eller negativ utveckling, i jämförelse med resultatet från 
delperiod 1 tyder det på att marknaden blivit effektivare på att identifiera och värdera 
företag med extremt låg andel periodiseringar. Däremot är resultaten för köp-
portföljerna icke statistiskt signifikanta och därför är det svårt att avgöra relevansen i 
resultatet som presenteras även om tendenserna är tydliga.  
 
Som framgår av figur 11 har köp-portföljerna presterat avsevärt bättre under delperiod 1 
i jämförelse med delperiod 2. En anledning till detta kan vara att modellerna som 
använts för att justera variationen i avkastning inte till fullo fångar upp den systematiska 
risken och därför inte helt och hållet tar hänsyn till att aktiemarknaden hade en starkare 
positiv utveckling under delperiod 1.  
 
∆NOA och ∆WC visar positivt alfa över båda delperioderna, något som ytterligare 
stärker tidigare argumentation för att dessa två är de effektivaste periodiseringsmåtten 
och inte kan förklaras av värdeföretag, småbolagseffekten eller momentumeffekten. 
Detta speciellt med tanke på att de båda måtten visat positiva alfan även under delperiod 
2 då marknaden haft en sämre utveckling jämfört med delperiod 1. 
 
Ibland används periodiseringar i syfte att på kort sikt justera ner resultatet, exempelvis 
när det skulle kunna ske är när man överskattar sina kostnader och skriver ner värdet på 
tillgångar med avsikt för att förbättra framtida vinstförutsättningar (Jordan & Clark, 
2004, s. 64). Eftersom köp-portföljerna ∆NOA och ∆WC  med extremt negativ 
förändring av periodiseringsgrad visat på en positiv överavkastning så skulle detta 
kunna indikerar att big bath accounting ibland förekommer. 
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Figur 12. Säljportföljer, överavkastning enligt fyrfaktormodellen för de två delperioderna. 
 
Även säljportföljerna visar markant skilda resultat för de två delperioderna. Delperiod 1 
visar övervägande negativa alfan för de olika periodiseringsmåtten medan samtliga 
periodiseringsmått håller sig över nollstrecket i termer av alfa för delperiod 2. Detta 
tyder på att marknaden har blivit mindre effektiv gällande periodiseringsanomalin på 
senare tid när vi endast studerar säljportföljerna. Säljportföljerna har dock en låg 
signifikansnivå och därför är det möjligt att resultaten beror på tillfälligheter.  
 
En möjlig förklaring till att resultaten skiljer sig åt mellan de två delperioderna kan vara 
effekter av finans- och kreditkrisen som inföll under 2007 och alltså i början av 
delperiod 2. Aktiemarknaden gick över lag betydligt sämre under delperiod 2 och var 
dessutom mer volatil än normalt. Det stärker ytterligare resonemanget som fördes för 
köp-portföljerna angående att de använda regressionsmodellerna inte fångar upp all 
systematisk risk. Även för säljportföljerna så har ∆NOA uppvisat stabilare resultat än 
övriga modeller. Det negativa alfat ∆NOA presterat under delperiod 1 skulle delvis 
kunna förklaras av att modellen inte korrigerar för den sannolikt förhöjda systematiska 
risken. 
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Figur 13. Hedgeportföljer, överavkastning enligt fyrfaktormodellen för de två delperioderna 
 
Hedgeportföljerna ∆WC och ∆NOA indikerar att periodiseringsanomalin existerar även 
under modernare tid. Periodiseringsmåttet ∆NOA visar ett högt alfa justerat med 
fyrfaktormodellen för delperiod 2 som dessutom är signifikant vid en signifikansnivå på 
97, 1% vilket innebär starka bevis för att ∆NOA är ett effektivt sätt att exploatera 
periodiseringsanomalin. ∆NOA visar även positivt alfa för delperiod 1 men utan 
statistisk säkerhet och ett p-värde på 0,16. Däremot har hedgeportföljen baserad på 
aktier med de 20 % mest extrema värdena på periodiseringar visat ett alfa på 10,87 % 
som är statistiskt skilt från noll på enprocentsnivån.  
 
Enligt resultaten som presenteras ovan var ∆WC väldigt effektiv under delperiod 1 med 
ett statistiskt signifikant alfa på 15,52 % men avkastningen har minskat avsevärt till 
delperiod 2. Det tyder på att aktiemarknaden blivit effektivare under senare tid idet 
avseendet. Resterande komponenter visar varierande överavkastningar mellan 
delperioderna vilket kan förklaras av de avsevärt lägre signifikansnivåerna. 
 
I jämförelse med hela undersökningsperioden och delperiod 1 har vi observerat lägre 
signifikansnivåer för delperiod 2 vilket skulle kunna förklaras av en högre volatilitet på 
aktiemarknaden under finans- och kreditkrisen samt det lägre antalet observationer 
under den senare delperioden. 
 
Hedgeportföljernas positiva utveckling för ∆NOA och ∆WC skulle kunna förklaras av 
att en ökning i periodiseringar använts i syfte att på kort sikt justera upp resultatet. 
Exempel på möjliga scenarion där hög positiv förändring av periodiseringsgrad kan 
uppstå är för att undvika att redovisa förluster eller minskade vinster, för att höja 
teckningskursen innan emissioner eller för att möta marknadsförväntningar i form av 
vinster (Graham et al., 2004, s. 4; Kahneman & Tversky, 1979, s. 279; Shivakumar, 
2000, s. 369). Det faktum att hedgeportföljerna för ∆NOA och ∆WC genererat 
statistiskt signifikant alfa utifrån fyrfaktormodellen tyder på att det finns en negativ 
korrelation mellan periodiseringar och avkastning. Det indikerar att earnings 
management förekommer för att öka aktievärdet på kort sikt med hjälp av en hög 
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periodiseringsandel och att periodiseringsanomalin är ett symptom av att investerare 
underskattar eller inte förstår innebörden av periodiseringar.  
 
5.5 Sammanfattande analys och diskussion 

 
Figur 14, Överavkastning enligt fyrfaktormodellen, perioden 1998-06-30 till 2013-06-30 
 
Av hedgeportföljerna är det ∆NOA och ∆WC som visat sig vara statistiskt signifikanta 
och dessutom genererat höga överavkastningar efter att vi kontrollerat variationen i 
avkastning med fyrfaktormodellen som framgår av figur 14. Det är således dessa 
portföljer vi kan dra statistiskt säkerställda slutsatser angående negativ korrelation 
mellan periodiseringar och avkastning. Portföljerna för ∆PACC, ∆NCO, ∆NCOA och 
∆NCOL visar på negativa avkastningar vilket tyder på att dessa enskilda mått inte 
fungerat tillfredställande. Dessa hedgeportföljer har höga p-värden vilket kan förklaras 
av att alfa ligger nära noll, hade urvalet varit större än den svenska aktiemarknaden och 
undersökningsperioden längre är det möjligt att dessa periodiseringsmått genererat 
signifikanta resultat. 
 
∆WC har visat sig vara ett effektivt mått på att exploatera periodiseringsanomalin. 
Måttet mäter förändring i bland annat kundfordringar, leverantörsskulder, förutbetalda 
kostnader och lagertillgångar. Detta resultat stämmer överens med tidigare forskning av 
Richardsson et al. (2005) som bland annat hävdar att kundfordringar och lager mäts 
med relativt låg säkerhet, något som bidrar till periodiseringsmåttets överavkastning. 
 
∆NCO som mäter förändring i långsiktiga tillgångar (∆NCOA) minus långsiktiga 
skulder (∆NCOL) har presterat under förväntan i denna studie. Tidigare studier av 
Richardson et al. (2005, s.481) och Petrovic et al. (2010, s. 62) har visat stöd för att 
∆NCO och ∆NCOA visat på negativ korrelation mellan periodiseringar och avkastning. 
Detta ska bero på egenskaperna hos ∆NCOA vilket inte stämmer överens med resultatet 
av denna studie. 
 
Majoriteten av tidigare forskning är utförd på avsevärt äldre aktiedata än denna studie, 
se appendix 2. Vi anser att aktiemarknaden utvecklats på senare tid bland annat i och 
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med datoriserad handel som lockat nya typer av investerare, periodiseringsmått som 
visat sig vara effektiva enligt tidigare studier baserade på väldigt långa tidsperioder 
behöver därför inte vara representativa för modern tid. Utöver det menar Fama (1998, s. 
284) att kända anomalier tenderar att elimineras av marknaden. Vi valde att undersöka 
perioden efter 1996 dels för att mängden finansiell data var otillräckligt tidigare men 
även för att vi ville att undersökningsperioden skulle vara mer representativ utifrån 
exempelvis teknisk utveckling på de finansiella marknaderna. En nackdel med detta är 
att antalet observationer blev färre vilket innebar att statiskt signifikanta resultat är 
svårare att erhålla. Studier som undersökt kortare tidsperioder närmare den aktuella 
studiens undersökningsperiod är Pincus et al. (2010), Petrovic et al. (2010) samt 
LaFond (2005) och de har i likhet med denna studie inte kunnat visa statistiskt 
säkerställda resultat för köp- och säljportföljerna. 
 
Denna studie har visat att portföljerna som baseras på aktier med extrema värden på 
förändring i periodiseringsgrad ofta består av småbolag. Småbolag följs generellt 
mindre intensivt av marknaden och media samt att det generellt finns mindre 
information tillgänglig vilket leder till att småbolag mer ofta felprissätts (Hong och 
Stein, 1999, s.267). Något som leder till att kännedomen och kunskapen om småbolag 
över lag är lägre för småbolag som i sin tur leder till högre informationsasymmetri 
(Akerlof, 1970, s. 489–490). Om tillräckligt hög informationsasymmetri råder kan 
marknaden värdera vinstuthålligheten i aktier lika, det vill säga att investerarna saknar 
kunskap eller information för att kunna bedöma kvaliteten på företagets nuvarande och 
framtida vinster och inte förstår betydelsen av periodiseringar som påverkat vinsten på 
kort sikt. Det stärker resonemanget av Sloan (1996, s. 290) som uttrycker att investerare 
underskattar vikten av periodiseringar.  Dessutom är det större sannolikhet att earnings 
management uppstår då informationsasymmetrin är hög (Richardson, 2000, s. 325-326; 
Schipper, 1989, s. 95).  Ovanstående argument skulle kunna vara en förklaring till den 
negativa korrelationen mellan periodiseringar och avkastning som ∆WC och ∆NOA 
uppvisat. 
 
Gemensamt för portföljerna baserade på de olika periodiseringsmåtten är att 
förklaringsgraden är betydligt högre för fyrfaktormodellen jämfört med CAPM och det 
tyder på att variablerna i fyrfaktormodellen kan förklara en större del av variationen i 
avkastning. Förutom den tydliga exponeringen mot småbolag så har portföljerna en 
tydlig exponering mot företag med en negativ momentumeffekt. Det vill säga att 
portföljerna tenderar att innehålla aktier som haft en negativ historisk utveckling.  Dessa 
företag är långsamma på att reagera mot ny information som i sin tur innebär att dessa 
aktier mer ofta är felprissatta (Chan et al., 1996, s. 1683-1684). Vidare verkar aktier 
bestående av extrema positiva (negativa) värden på förändring i periodiseringar bestå av 
värdeföretag (tillväxtföretag). Det skulle betyda att säljportföljerna exponeras för större 
risk då Fama & French (1992, s. 452) menar att hög B/M-andel indikerar att företaget 
troligtvis lider av dåliga resultat eller framtidsutsikter medan andra menar att 
värdeföretag mer frekvent felprissätts på marknaden (Ali et al., 2003, s. 356). Oavsett 
om det är risk eller felprissättningar så ska fyrfaktormodellen kontrollera för 
variablernas systematiska exponering och därmed följande avkastningar. Resultaten 
visar att inte heller värdeföretag, småbolagseffekten eller momentumeffekten kan 
förklara periodiseringsanomalins existens hos de två bredaste måtten, ∆NOA och ∆WC. 
 
Vi har som tidigare nämnts genom hedgeportföljer för periodiseringsmåtten ∆WC och 
∆NOA kunnat visa tydliga belägg för att felprissättningar på periodiseringar på den 
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svenska aktiemarknaden verkar kvarstå. Det finns flera förklaringar till varför 
långvariga felprissättningar kan kvarstå under en längre tid relaterade till 
periodiseringsanomalin. Även om det finns felprissättningar så behöver det inte betyda 
att det finns vinstmöjligheter (Barberis & Thaler, 2003, s. 1111).  Dessa portföljer 
innehåller ofta småbolag med negativ momentumeffekt i både köp och säljportföljerna i 
denna studie. Vilket även stämmer överens med studier från Mashruwala et al. (2006, s. 
31). Det finns inte perfekt substitut till alla aktier vilket gör att det alltid kommer finnas 
företagsspecifik risk som ökar kostnaderna för arbitragemöjligheter. Mashruwala et al. 
(2006, s. 3) menar att arbitragerisken är än högre i småbolag, vilka generellt är mindre 
likvida, då dessa har en hög idiosynkratisk volatilitet och även generellt högre 
implementeringskostnader som motverkar arbitragemöjligheterna. Att tillämpa strategin 
i praktiken är inte alltid genomförbart då det inte är möjligt att inta korta positioner för 
alla aktier.  
 
Strategierna i denna studie är tydligt exponerade mot småbolag med negativ 
momentumeffekt, att dessa småbolag haft en negativ historisk utveckling bör, enligt 
författarna, rimligtvis leda till att de är mindre attraktiva för investerare. Som en följd av 
det låga intresset för dessa aktier bör kostnaderna för bid-ask-spread vara höga. Även 
Lev & Nissim (2006, s. 21-22) fann att periodiseringsanomalin tenderade att återfinnas i 
små och riskfyllda aktier och det gör att dessa aktier är mindre attraktiva för 
institutionella investerare. Det kan vara en förklaring till att periodiseringsanomalin 
verkar kvarstå eftersom att institutionella investerare sannolikt hade minskat 
arbitragemöjligheterna. Trots ovanstående argument för varför felprissättningar kan 
kvarstå på långsikt så anser vi att de inte helt kan förklara den höga riskjusterade 
överavkastningar som ∆NOA och ∆WC genererat. 
 
Då ∆NOA och ∆WC värderat aktier utifrån publik finansiell data och genererat höga 
riskjusterade överavkastningar över hela mätperioden kan vi således konstatera att 
företagens verkliga värde som kan utläsas från redovisningsinformationen kan avvika 
från det faktiska marknadsvärdet. Vi har även utifrån hedgeportföljerna för ∆WC och 
∆NOA i två delperioder i figur 13 tydliga belägg för att felprissättningar kan kvarstå 
under en längre tidsperiod vilket går emot den effektiva marknadshypotesen då det 
indikerar att det inte finns tillräckligt med rationella investerare på marknaden som 
utnyttjar dessa felprissättningar. Det skulle i sin tur innebära att marknaden inte är 
effektiv utifrån EMH och det skulle finnas belägg att förkasta EMH i dess medelstarka 
form om det inte vore för begränsningar med joint hypothesis. Problemet med att 
förkasta EMH är att man samtidigt testar de modeller som använts för att beräkna 
teoretisk avkastning. I denna studie har vi använt CAPM och fyrfaktormodellen för att 
mäta teoretisk avkastning utifrån ett antal mindre verklighetstrogna antaganden om 
investerarnas riskpreferenser, obegränsade in- och utlåningar, marknad helt utan 
avgifter och att den ska innehålla alla tillgångar på marknaden vilket gör att man bör 
ifrågasätta modellens validitet. Det gör EMH till en icke väldefinierad hypotes som är 
svår att förkasta (Campbell et al., 1997, s. 24; Lo & MacKinlay, 1999, s. 6-7). 
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6. Slutsatser 
Studiens problemformulering och syfte besvaras genom att sammanfatta de slutsatser 
som gjorts utifrån den empiriska undersökningen. Vidare fastställs studiens bidrag och 
en diskussion förs kring rekommendationer till relaterad framtida forskning. Innan vi 
presenterar slutsatserna vill vi repetera studiens problemformulering och syfte. 
 
Problemformulering: 
Är det möjligt att generera riskjusterad överavkastning på den svenska aktiemarknaden 
med periodiseringsbaserade investeringsstrategier? 
 
Huvudsyfte: 
Huvudsyftet med studien är att undersöka investerares möjlighet till riskjusterad 
överavkastning på den svenska aktiemarknaden utifrån investeringsstrategier baserade 
på graden av periodiseringar. 
 
6.1 Slutsatser 
Av resultatet framgår att periodiseringsmåtten ∆PACC, ∆NCO, ∆NCOA och ∆NCOL 
visat svag eller ingen negativ korrelation mellan periodiseringar och avkastning på den 
svenska aktiemarknaden. Studien visar däremot att två av de undersökta 
periodiseringsmåtten genererat höga och statistiskt signifikanta riskjusterade 
överavkastningar, dessa är ∆NOA och ∆WC. Det tyder på att det finns en negativ 
korrelation mellan periodiseringar och avkastning på den svenska aktiemarknaden. 
Dessa överavkastningar kan inte heller förklaras av portföljernas exponering mot 
värdeföretag, småbolag eller momentumeffekten. Det indikerar att felprissättningar 
förekommer och att periodiseringsanomalin existerar på den svenska aktiemarknaden. 
Resultatet visar att anomalin har en hög exponering mot småbolag. Det innebär att 
chanserna att utnyttja dessa felprissättningar genom arbitragemöjligheter minskar. Detta 
eftersom småbolag med negativ momentumeffekt generellt tenderar att vara illikvida 
vilket leder till högre transaktionskostnader och sämre förutsättningar att inta korta 
positioner, något som ökar implementeringskostnaderna för att praktisk replikera 
strategierna.  
 
Om riskfria arbitragemöjligheter existerat genom perfekta substitut skulle långvariga 
felprissättningar inte existera i praktiken. Däremot är överavkastningen som ∆NOA och 
∆WC uppvisat så pass hög att vi anser att implementeringskostnaderna inte är 
tillräckliga för att förklara periodiseringsanomalins förekomst. Den största orsaken till 
överavkastningarna som uppmätts, utöver implementeringskostnaderna, är sannolikt 
exponeringen mot små och riskfyllda aktier vilket avskräcker institutionella investerare. 
Det är därför upp till privata investerare, som inte alltid är fullt rationella, att utnyttja 
dessa felprissättningar.  
 
Delsyfte: 
Ett delsyfte är att jämföra två delperioder för att undersöka om 
periodiseringsanomalins förekomst förändrats över den totala undersökningsperioden. 
 
Resultaten över de två delperioderna stärker tidigare indikation om negativ korrelation 
mellan periodiseringar och avkastning. Det visade framförallt att periodiseringsmåttet 
∆NOA varit stabilt över delperioderna där även den senare tidsperioden mellan 2007 
och 2013 visade på hög signifikant riskjusterad överavkastning. Det antyder att den 
periodiseringsanomali som verkar förekomma på den svenska aktiemarknaden inte 
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utnyttjas av tillräckligt många rationella investerare. Även ∆WC uppvisar positiv 
överavkastning över de båda delperioderna men överavkastning för delperiod två är 
avsevärt lägre. En generell slutsats är att de två periodiseringsmåtten varit stabila över 
den totala undersökningsperioden men den lägre justerade överavkastningen som ∆WC 
uppvisat indikerar att marknaden till viss del kan ha fått ökad kännedom om 
periodiseringsanomalin vilket minskat möjligheterna till överavkastning. 
 
Delsyfte: 
Ett annat delsyfte är att undersöka om den svenska aktiemarknaden effektivt värderar 
offentlig redovisningsinformation. 
 
Hedgeportföljerna för ∆NOA och ∆WC har genom de respektive strategierna värderat 
aktier utifrån offentlig redovisningsinformation och genererat väldigt höga 
genomsnittliga årliga överavkastningar, det tyder på att aktievärdet kan avvika från det 
fundamentala värdet och att marknaden således inte är helt effektiv. Överavkastningarna 
indikerar att det inte är tillräckligt med rationella investerare på marknaden som 
utnyttjar dessa felprissättningar, det leder oss till att ifrågasätta den halvstarka formen 
av marknadseffektivitet som uttryckt av Fama (1970 s. 388) då vi visat att signifikant 
överavkastning kunnat erhållas baserat på endast offentlig information. Problemet med 
att testa EMH är att det innebär ett simultant test av de modeller som använts för att 
beräkna förväntad avkastning. I detta fall har fyrfaktormodellen och CAPM använts för 
att mäta teoretisk avkastning utifrån ett antal mer eller mindre rimliga antaganden. Det 
gör att modellens validitet måste ifrågasättas och det därför svårt att konstatera om de 
olika periodiseringsmåtten som undersöks är effektivt prissatta. 
 
6.2 Studiens bidrag 
Denna studie har bidragit med ökad förståelse för periodiseringar och möjligheten de 
innebär till riskjusterad överavkastning på svenska aktiemarknaden. Studien indikerar 
att det finns en negativ korrelation mellan periodiseringar och avkastning samt att 
periodiseringsanomalin verkar existera på den svenska aktiemarknaden. Detta ger i sin 
tur ytterligare belägg för att marknaden inte är effektiv i dess halvstarka form baserat på 
att överavkastning kunnat erhållas utifrån publikt tillgänglig information. Studien 
styrker resultatet från tidigare studier på ∆NOA av Richardson et al. (2005, s. 481) och 
LaFond (2005, s. 50) i och med de höga riskjusterade överavkastningarna som erhållits 
med periodiseringsmåttet. Dessutom är studien unik med att ha undersökt 
periodiseringsmåtten ∆NOA , ∆PACC , ∆NCO , ∆NCOA  och ∆NCOL  på den svenska 
aktiemarknaden. I motsats till tidigare forskning av Hafzalla et al. (2011, s. 222) kan vi 
inte visa empiriskt stöd för att ∆PACC kan förknippas med negativ korrelation mellan 
periodiseringar och avkastning. 
 
Praktiska bidrag kommer i form av att studien identifierat vilka periodiseringsmått som 
visat negativ korrelation mellan periodiseringar och avkastning på den svenska 
aktiemarknaden. Periodiseringsmåtten ∆NOA och ∆WC har genererat höga signifikanta 
överavkastningar vilket tyder på att periodiseringar är en bidragande orsak till 
felprissättningar. Unikt för studien är att ha testat två olika startdatum för portföljerna, 
tre respektive sex månader efter räkenskapsårets slut med liknande resultat. Det tyder på 
att startdatumet har mindre betydelse vilket underlättar replikering av strategierna. Såväl 
privata som institutionella investerare kan ha nytta av denna studie genom att replikera 
strategierna baserade på ∆NOA och ∆WC men att exponeringen mot små och riskfyllda 
aktier gör strategierna mindre attraktiva för instutitionella investerare och det skapar 
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ökade vinstmöjligheter för privata investerare. Utöver detta har faktorer för SMB, HML 
och WML beräknats för den svenska aktiemarknaden för tidsperioden 1998-06-30 till 
2013-06-30, dessa kan användas i kommande studier vilket innebär ett praktiskt bidrag 
med studien.  
 
6.3 Framtida forskning  
Denna studie har undersökt möjligheten till riskjusterad överavkastning genom 
periodiseringsbaserade investeringsstrategier på den svenska aktiemarknaden. 
Undersökningsperioden sträckte sig mellan 1998-06-30 till 2013-06-30 och resultatet 
har visat indikationer på att periodiseringsanomalin existerar på den svenska 
aktiemarknaden. Utifrån studiens resultat och den erfarenhet vi erhållit genom 
utförandet av studien har vi kommit fram till ett antal rekommendationer till framtida 
forskning. 
 
Studien behandlar enbart den svenska aktiemarknaden där delar av resultaten som 
genererats saknar statistiskt stöd vilket delvis beror på ett relativt lågt antal 
observationer. Vi skulle gärna se att framtida forskning vidareutvecklar studien till att 
omfatta den nordiska aktiemarknaden. Den nordiska aktiemarknaden är förhållandevis 
homogen vad gäller lagar och redovisningsprinciper och därtill skulle det större urvalet 
sannolikt generera högre statistisk reliabilitet. Som nämnts tidigare är stora delar av den 
tidigare forskningen kring periodiseringsanomalin utförd på äldre data och ett annat 
bidrag till forskningen skulle vara att utföra en studie på den amerikanska 
aktiemarknaden för samma tidsperiod som denna studie baserats på. 
 
Studien har visat att ∆NOA och ∆WC varit mått som genererat hög överavkastning. För 
framtida forskning hade det varit intressant att undersöka dessa noggrannare och 
specifikt vilka redovisningsposter som ligger bakom överavkastningen. På så sätt är det 
inte omöjligt att forskarna skulle kunna experimentera med modifierade mått på 
periodiseringar för att se om det går att skapa än effektivare periodiseringsmått. 
 
Vi anser att limits to arbitrage är en av de största faktorerna som skulle kunna förklara 
den överavkastning som genererats i denna studie. Det hade varit intressant att mäta 
denna arbitragerisk och undersöka hur stor del av anomalin denna kan förklara. En bra 
början hade varit att utgå från tidigare studier som specifikt behandlar idiosynkratisk 
risk och arbitragerisk. 
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7. Studiens tillförlitlighet  
Vid en kvantitativ studie är det viktigt att upprätthålla ett vetenskapligt förhållningssätt 
till det aktuella ämnet och utförandet av studien. Under denna rubrik redogörs för 
några för studien relevanta begrepp inom kategorin tillförlitlighet. Dessa är validitet 
och reliabilitet. 
 
7.1 Validitet  
För att avgöra hur korrekt resultatet av studien är bör man ta studiens validitet i 
beaktning. Validiteten kan definieras som hur väl studien mäter det den avser mäta 
(Ejvegård, 2009, s. 80). Begreppet kan delas in i två huvudsakliga delar när det kommer 
till kvantitativ forskning, intern validitet och extern validitet. Intern validitet behandlar 
instrumenten och måtten som används för att analysera datan (Saunders et al., 2009, s. 
157). 
 
Denna studie testar ett antal periodiseringsbaserade strategier på den svenska 
aktiemarknaden. Den interna validiteten för studien kan därför anses vara hur väl de 
olika periodiseringsmåtten mäter graden av periodiseringar, vilket i sin tur bör vara 
korrelerat med modellernas effektivitet. Det är enligt Bjereld et al. (2002, s. 102-104) 
viktigt att de mätinstrument som rör intern validitet har en teoretisk förankring, något vi 
anser att de har i denna studie. Metoderna baseras på erkänd forskning av välciterade 
ekonomer. Däremot är måtten för periodiseringar exponerade för en viss grad av 
subjektivitet, något som bland andra Sloan (1996, s. 291) och Richardson et at. (2005, s. 
14) konstaterar. Detta eftersom periodiseringar är förhållandevis svåra att mäta utan att 
undersöka ett enskilt företag allt för noggrant. Vissa periodiseringar kommer inte att 
framgå ur den finansiella datan som används vilket innebär att validiteten blir något 
lidande i det avseendet. Att det inte finns något helt korrekt sätt att mäta 
periodiseringarna i detta sammanhang är dock anledningen till att stor del av tidigare 
forskning och även denna studie testat ett antal olika metoder för att mäta 
periodiseringar. Det ger möjligheten att observera skillnader metoderna emellan och på 
så sätt dra slutsatser om instrumentens effektivitet.  
 
För att riskjustera portföljernas överavkastning används CAPM, en modell som baseras 
på vissa teoretiska antaganden som inte alltid är helt verklighetstrogna. Däremot är det 
sannolikt en av de mest välanvända modellerna av sitt slag vilket gör att vi anser den 
som relevant. För att vidare testa studiens validitet används trefaktormodellen samt 
fyrfaktormodellen för att undersöka huruvida härkomsten av modellernas 
överavkastning kan förklaras av småbolag, värdebolag och/eller momentumeffekten. 
Dessa modeller har tidigare beskrivits mer detaljerat. 
 
Extern validitet behandlar huruvida resultaten från en studie kan generaliseras utöver 
det specifika urvalet. (Bryman et al., 2009, s. 51; Saunders et al., 2009, s. 158) I det här 
fallet har studien utgått från samtliga svenska aktier som uppfyllt ett marknadsvärde på 
över 150 miljoner kronor och kunnat erhålla den information som krävts från 
Datastream. Detta för att studien ska ge en så representerbar bild som möjligt av 
Stockholmsbörsen NASDAQ OMX Small-, Mid- respektive Large-Cap. Med data 
sedan 1996 ger det en subjektivt tillräcklig mätperiod för att vi ska kunna betrakta 
resultatet av studien som någorlunda representativt för den svenska aktiemarknaden. 
Det finns däremot faktorer som talar mot den externa validiteten. CAPM och 
fyrfaktormodellen som använts för att mäta den teoretiska avkastningen baseras på vissa 
antaganden som kan anses vara mer eller mindre verklighetstrogna. Dessa modeller är 
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just modeller och har kritiserats för att inte reflektera verkligheten, något som talar emot 
den externa validiteten 
 
7.2 Reliabilitet  
En studies reliabilitet behandlar grundläggande frågor gällande måtten och 
mätningarnas pålitlighet och huruvida en studies resultat skulle överensstämma med 
tidigare utfall om studien genomfördes på nytt. Begreppet är nära förknippat med 
replikerbarhet och kan i sin tur delas in i följande tre termer för att göra det lättare att 
behandla. Dessa är stabilitet, intern reliabilitet och interbedömmarreliabilitet (Bryman, 
2011, s. 49, s. 160-161). 
 
Med stabilitet avses till vilken grad datan är stabil över tid, det vill säga huruvida 
samma resultat skulle upprepas om samma test utfördes vid två olika tillfällen (Bryman, 
2011, s. 160). I detta fall kommer datan från Thomson Reuter Datastream vilket är en 
andrahandskälla men den anses också vara en säker andrahandskälla. Det är därför 
relativt säkert att anta att om någon vid ett senare tillfälle skulle ta ner samma data som 
för använts till denna studie skulle den vara identisk. Eftersom att studien är baserad på 
historisk data krävs det i princip tekniska fel hos utgivaren, i det här fallet Thomson 
Reuter, för att datan ska misstämma vid ett senare tillfälle.  
 
Intern reliabilitet handlar omständigheterna kring en undersökning och hur de påverkar 
resultatet medan interbedömmarreliabilitet behandlar interaktionen mellan studieobjekt 
och observatörer, där det till exempel kan förekomma subjektiva skillnader hos 
observatörerna (Bryman, 2011, s. 160-161). Dessa begrepp är i första hand applicerbara 
när det sker en interaktion med populationen, antingen genom intervjuer eller enkäter. 
Denna studie baseras som bekant på rå andrahandsdata vilket gör att dessa begrepp inte 
är applicerbara.  
 
Med hänsyn till datan som samlats och studiens metod ligger sannolikt den största 
reliabilitetsrisken i fel orsakade av den mänskliga faktorn vid bearbetningen av data och 
vid framställningen av resultat och analys. Vi som utfört studien har varit noga med att 
kontrollera resultat som väckt misstänksamhet och säkerställt att formler och upplägg 
varit korrekta. Stickprover har även utförts genom hela databearbetningen för att få en 
ytterligare chans att identifiera och åtgärda eventuella felaktigheter. Trots den tid som 
spenderats på att hålla en hög nivå på bearbetningen av data går det inte att komma ifrån 
att misstag på grund av den mänskliga faktorn kan förekomma, men överlag anser vi 
studiens reliabilitet vara hög. 
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Appendix 1 - Exempel balansräkning 

      
  Exempel AB 1996-12-31 
  

 
  

  Tillgångar   
  Immateriella anläggningstillgångar:   
NCOA Goodwill NA 
  Summa immateriella anläggningstillgångar   
  

 
  

  Anläggningstillgångar   
NCOA Byggnader och mark NA 
NCOA Maskiner NA 
NCOA Uppskjutna skattefodringar NA 
      
  Summa anläggningstillgångar NA 
  

 
  

  Omsättningstillgångar:   
CASH Likvida medel NA 
FIN Finansiella placeringar NA 
WC Kundfodringar NA 
WC Lager NA 
WC Förbetalda kostnader NA 
WC Skattefodringar NA 
  Summa omsättningstillgångar NA 
      

  Summa tillgångar   

      
  Skulder och eget kapital   
  Kortfristiga skulder   
WC Leverantörsskulder NA 
WC Upplupna kostnader NA 
  Summa kortfristiga skulder  NA 
  

 
  

  Långfristiga skulder:   
FIN Banklån NA 
NCOL Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser NA 
NCOL Uppskjuten skatt NA 
NCOL Långsiktiga leverantörskulder NA 
  Summa långfristiga skulder NA 
  

 
  

  Eget kapital:   
  Summa eget kapital NA 
      
  

 
  

      

  Summa skulder och eget kapital NA 

 



Appendix 2 - Tidigare studier, avkastning 

Författare Mått Riskjustering Köp Sälj Hedge 
Sloan, 1996 WC Storleksjusterar 4,90%*** 5,50%*** 10,40%*** 

 

WC CAPM 3,90%*** 6,40%*** 10,40%*** 

Collins & Hribar, 2000 Kombinerad WC + PEAD Storlekjusterar 5,83%*** 6,11%*** 11,94%*** 

  WC, Kvartalsdata  Storlekjusterar NA NA 5,56%*** 

Xie, 2001 WC godtyckliga CAPM 4,90%*** 6,10%*** 11,00%*** 

 WC icke godtyckliga CAPM 1,50% 0,70% 2,30% 

 WC godtyckliga Trefaktormodellen NA NA 9,60%*** 

 WC icke godtyckliga Trefaktormodellen NA NA 2,28% 

Richardson et al., 2005 NOA Storleksjusterar 8%^ 10%^ 18,00%*** 

 

WC Storleksjusterar 6%^ 6,8%^ 12,8%*** 

 

NCO Storleksjusterar 7,3%^ 9,2%^ 16,5%*** 

 

NCOA Storleksjusterar 7%^ 9,1%^ 16,1%*** 

 

NCOL Storleksjusterar 0,80%^ 0,3%^ 1,10% 
Hafzalla et al., 2011 PACC Storleksjusterar 5,49%*** 3,04%* 8,53%*** 

Pincus et al., 2007 WC Trefaktormodellen +E/P NA NA -9,20% 

Petrovic et al., 2010 NOA NA 3,70%^ 5,10%^ 8,80%*** 
 WC NA 2,50%^ 4,10%^ 6,6%** 
 NCO NA 2,4%^ 3,90%^ 6,30%*** 
 NCOA NA 2,90%^ 3,80%^ 6,70%** 

 

NCOL NA 0,30%^  -0,20%^ 0,10% 
LaFond, 2005 WC Trefaktormodellen NA NA 8,6%* 
Fama & French, 2008 WC Trefaktormodellen 4,03%*** 0,96% 4,99%*** 

 
WC Micro Trefaktormodellen 5,41%*** 0,00% 5,41%*** 

 
WC Small Trefaktormodellen 1,69%* 3,29%*** 4,98%*** 

 
WC Big Trefaktormodellen 1,45%* 2,18%** 3,63%*** 

Khan, 2008 WC CAPM NA NA 6,0%*** 

 
WC Trefaktormodellen NA NA 4,5%*** 

 

 

 

 

 

 



Appendix 3 - Datatyper  

Variable* Item (WC=Worldscope) 
Total assets WC02999 
Cash and cash equivalents WC02001 
Minority interest WC03426 
Total debt WC03255 
Ordinary and preferred shares WC03995 
Net income WC01551 
Current assets WC02201 
Working capital WC01351 
Long term debt WC03251 
Total Return Index RI 
Market Value MV 
SWEDISH (SIX) (SIXRX) AFFKAST 
*Samtliga Datastream items skrivs på originalspråket engelska för att underlätta för den som vill replikera 
studien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Appendix 4 - Regressionsanalyser, fyrfaktormodellen 

 

NOA Period Alfa P-värde R² MKT SMB HML WML 

KÖP 10%        1998-2013 (juni) 2,79% 0,485 0,75 1,08*** 0,86*** 0,06 -0,2*** 

 
1998-2013 (mars) 6,41% 0,020 0,85 1,04*** 0,68*** 0,15*** -0,18*** 

 
Delperiod 1 2,67% 0,646 0,76 1,15 0,88 0,11*** -0,2*** 

  Delperiod 2 0,83% 0,879 0,71 0,99*** 0,8*** 0,08 -0,15 

KÖP 15% 1998-2013 (juni) 4,81% 0,103 0,85 1,1*** 0,82*** 0,11** -0,15*** 

 
1998-2013 (mars) 5,16% 0,104 0,83 1,09*** 0,78*** 0,14*** -0,19*** 

 
Delperiod 1 4,53% 0,243 0,87 1,15*** 0,84*** 0,17*** -0,16*** 

  Delperiod 2 2,82% 0,552 0,79 1,09*** 0,79*** 0,00 -0,11 

KÖP 20%    1998-2013 (juni) 5,49% 0,035 0,87 1,06*** 0,71*** 0,14*** -0,15*** 

 
1998-2013 (mars) 2,56% 0,547 0,73 1,09*** 0,78*** 0,12* -0,23*** 

 
Delperiod 1 5,22% 0,110 0,90 1,11*** 0,73*** 0,22*** -0,15*** 

  Delperiod 2 2,93% 0,492 0,81 1,09*** 0,69*** -0,04 -0,08 

SÄLJ 10% 1998-2013 (juni) 2,32% 0,582 0,72 -1,09*** -0,76*** 0,10 0,14** 

 
1998-2013 (mars) -0,77% 0,810 0,84 -1,15*** -0,74*** 0,07 0,19*** 

 
Delperiod 1 -2,39% 0,684 0,73 -1,03*** -0,74*** 0,13 0,15** 

  Delperiod 2 7,91% 0,198 0,69 -1,19*** -0,79*** 0,23 0,18 

SÄLJ 15% 1998-2013 (juni) 2,32% 0,517 0,79 -1,08*** -0,69*** 0,19*** 0,21*** 

 
1998-2013 (mars) 2,47% 0,503 0,80 -1,14*** -0,72*** 0,08 0,2*** 

 
Delperiod 1 -2,06% 0,689 0,80 -1,04*** -0,64*** 0,23*** 0,23*** 

  Delperiod 2 6,67% 0,182 0,76 -1,16*** -0,79*** 0,14 0,09 

SÄLJ 20% 1998-2013 (juni) -0,02% 0,995 0,81 -1,08*** -0,69*** 0,16*** 0,2*** 

 
1998-2013 (mars) 1,57% 0,709 0,76 -1,16*** -0,79*** 0,06 0,16*** 

 
Delperiod 1 -1,63% 0,725 0,82 -1,04*** -0,61*** 0,18** 0,22*** 

  Delperiod 2 0,31% 0,948 0,80 -1,23*** -0,88*** 0,17 0,07 

HEDGE 10% 1998-2013 (juni) 10,61% 0,048 0,02 -0,02 0,10 0,17* -0,06 

 
1998-2013 (mars) 11,07% 0,007 0,11 -0,12** -0,06 0,22*** 0,02 

 
Delperiod 1 6,61% 0,387 0,02 0,11 0,14 0,24** -0,05 

  Delperiod 2 13,19% 0,071 0,03 -0,21* 0,01 0,32* 0,03 

HEDGE 15% 1998-2013 (juni) 12,77% 0,005 0,08 0,01 0,12 0,3*** 0,06 

 
1998-2013 (mars) 13,32% 0,007 0,05 -0,06 0,05 0,22*** 0,02 

 
Delperiod 1 8,9% 0,161 0,13 0,10 0,19* 0,4*** 0,08 

  Delperiod 2 13,90% 0,029 -0,03 -0,09 -0,01 0,16 -0,02 

HEDGE 20% 1998-2013 (juni) 10,87% 0,007 0,12 -0,03 0,01 0,3*** 0,05 

 
1998-2013 (mars) 9,57% 0,098 0,03 -0,09 -0,01 0,18* -0,07 

 
Delperiod 1 10,08% 0,055 0,18 0,12 0,40 0,06*** 0,07 

 
Delperiod 2 6,82% 0,224 0,02 -0,15 -0,19* 0,14 -0,01 

 

 

 



 

PACC Period Alfa P-värde R² MKT SMB HML WML 

KÖP 10%        1998-2013 -5,66% 0,211 0,71 1,16*** 0,73*** -0,03 -0,19*** 

 
Delperiod 1 -3,01% 0,629 0,73 1,15*** 0,65*** -0,02 -0,23*** 

  Delperiod 2 -8,85% 0,197 0,66 1,29*** 0,92*** -0,06 0,07 

KÖP 15% 1998-2013 -0,43% 0,938 0,60 1,11*** 0,72*** -0,06 -0,14* 

 
Delperiod 1 4,28% 0,631 0,55 1,07*** 0,61*** -0,08 -0,16* 

  Delperiod 2 -5,10% 0,381 0,74 1,29*** 0,93*** -0,15 0,00 

KÖP 20%    1998-2013 -0,03% 0,995 0,71 1,08*** 0,71*** -0,02 -0,16*** 

 
Delperiod 1 2,76% 0,679 0,67 1,06*** 0,63*** -0,02 -0,17** 

  Delperiod 2 -3,09% 0,525 0,79 1,21*** 0,87*** -0,12 -0,07 

SÄLJ 10% 1998-2013 -1,44% 0,698 0,77 -1,11*** -0,51*** -0,05 0,16*** 

 
Delperiod 1 -4,19% 0,422 0,75 -1,11*** -0,46*** -0,07 0,16*** 

  Delperiod 2 -2,64% 0,606 0,77 -1,18*** -0,59*** 0,05 0,13 

SÄLJ 15% 1998-2013 -5,48% 0,083 0,81 -1,06*** -0,5*** -0,09* 0,14*** 

 
Delperiod 1 -9,48% 0,022 0,80 -1,03*** -0,43*** -0,08 0,14*** 

  Delperiod 2 0,36% 0,936 0,81 -1,15*** -0,6*** 0,02 0,15 

SÄLJ 20% 1998-2013 -5,18% 0,075 0,82 -1,02*** -0,46*** -0,1** 0,14*** 

 
Delperiod 1 -7,12% 0,061 0,81 -0,97*** -0,4*** -0,09 0,14*** 

  Delperiod 2 2,83% 0,502 0,84 -1,17*** -0,58*** 0,07 0,16* 

HEDGE 10% 1998-2013 -2,19% 0,666 0,02 0,03 0,22** -0,08 -0,04 

 
Delperiod 1 -1,13% 0,879 0,00 0,03 0,18 -0,09 -0,07 

  Delperiod 2 -3,09% 0,656 0,04 0,09 0,32** 0,00 0,20 

HEDGE 15% 1998-2013 -0,75% 0,898 0,03 0,04 0,21** -0,15 0,00 

 
Delperiod 1 0,47% 0,960 0,00 0,03 0,17 -0,17 -0,02 

  Delperiod 2 -1,45% 0,789 0,12 0,12 0,33*** -0,12 0,15 

HEDGE 20% 1998-2013 -0,06% 0,989 0,06 0,05 0,25*** -0,12 -0,02 

 
Delperiod 1 1,57% 0,829 0,03 0,08 0,22* -0,12 -0,03 

 
Delperiod 2 -2,49% 0,588 0,12 0,02 0,28*** -0,04 0,10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

WC Period Alfa P-värde R² MKT SMB HML WML 

KÖP 10%        1998-2013 9,21% 0,233 0,51 1,17*** 0,94*** -0,16 -0,11 

 
Delperiod 1 11,77% 0,358 0,50 1,26*** 1,11*** -0,10 -0,16 

  Delperiod 2 1,07% 0,847 0,62 0,95*** 0,65*** -0,02 0,11 

KÖP 15% 1998-2013 2,79% 0,485 0,75 1,08*** 0,86*** 0,06 -0,2*** 

 
Delperiod 1 12,69% 0,144 0,66 1,18*** 0,97*** -0,08 -0,24*** 

  Delperiod 2 0,83% 0,879 0,71 0,99*** 0,8*** 0,08 -0,15 

KÖP 20%    1998-2013 7,76% 0,074 0,74 1,08*** 0,8*** -0,09 -0,19*** 

 
Delperiod 1 8,71% 0,189 0,74 1,12*** 0,86*** -0,05 -0,23*** 

  Delperiod 2 4,13% 0,411 0,73 1,06*** 0,75*** -0,06 0,03 

SÄLJ 10% 1998-2013 -3,54% 0,359 0,77 -1,08*** -0,67*** 0,18*** 0,12** 

 
Delperiod 1 -4,86% 0,355 0,77 -1,06*** -0,58*** 0,18** 0,12** 

  Delperiod 2 2,52% 0,650 0,74 -1,19*** -0,83*** 0,26* 0,10 

SÄLJ 15% 1998-2013 -1,51% 0,625 0,82 -1,06*** -0,64*** 0,12** 0,14*** 

 
Delperiod 1 -3,62% 0,390 0,83 -1,04*** -0,55*** 0,14** 0,14*** 

  Delperiod 2 0,10% 0,983 0,80 -1,16*** -0,8*** 0,15 0,09 

SÄLJ 20% 1998-2013 -1,71% 0,535 0,85 -1,06*** -0,6*** 0,07 0,14*** 

 
Delperiod 1 -2,72% 0,480 0,85 -1,03*** -0,51*** 0,10 0,14*** 

  Delperiod 2 2,12% 0,583 0,85 -1,15*** -0,76*** 0,09 0,12 

HEDGE 10% 1998-2013 10,90% 0,179 0,00 0,08 0,26* 0,03 0,02 

 
Delperiod 1 13,14% 0,308 0,03 0,19 0,52** 0,08 -0,04 

  Delperiod 2 2,00% 0,783 0,08 -0,26** -0,19 0,25 0,21 

HEDGE 15% 1998-2013 13,18% 0,023 0,01 0,05 0,21** -0,01 -0,03 

 
Delperiod 1 15,52% 0,083 0,06 0,14 0,42*** 0,06 -0,10 

  Delperiod 2 4,42% 0,427 0,08 -0,14 -0,11 0,08 0,22* 

HEDGE 20% 1998-2013 11,38% 0,002 0,02 0,01*** 0,2** -0,01*** -0,05*** 

 
Delperiod 1 12,48% 0,084 0,06 0,09 0,35*** 0,05 -0,10 

 
Delperiod 2 5,50% 0,227 0,07 -0,11 -0,02 0,04 0,16* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NCO Period Alfa P-värde R² MKT SMB HML WML 

KÖP 10%        1998-2013 0,84% 0,837 0,70 0,97*** 0,71*** 0,17** -0,22*** 

 
Delperiod 1 -0,42% 0,942 0,70 1,*** 0,72*** 0,22** -0,23*** 

  Delperiod 2 0,91% 0,881 0,67 1,02*** 0,72*** 0,03 -0,17 

KÖP 15% 1998-2013 0,84% 0,794 0,78 0,98*** 0,67*** 0,13** -0,15*** 

 
Delperiod 1 1,61% 0,707 0,80 0,98*** 0,65*** 0,16** -0,15*** 

  Delperiod 2 -1,11% 0,830 0,73 1,07*** 0,71*** -0,02 -0,10 

KÖP 20%    1998-2013 1,58% 0,001 0,82 1,00 0,61 0,14 -0,13*** 

 
Delperiod 1 2,24% 0,539 0,84 1,00*** 0,6*** 0,18*** -0,13*** 

  Delperiod 2 -0,35% 0,937 0,80 1,09*** 0,66*** -0,04 -0,11 

SÄLJ 10% 1998-2013 -7,99% 0,305 0,46 -1,05*** -0,91*** 0,18 0,11 

 
Delperiod 1 -19,30% 0,086 0,41 -0,88*** -0,99*** 0,34* 0,18 

  Delperiod 2 -7,72% 0,176 0,70 -1,14*** -0,79*** 0,10 0,06 

SÄLJ 15% 1998-2013 -6,35% 0,274 0,62 -1,08*** -0,86*** 0,19** 0,2*** 

 
Delperiod 1 -13,78% 0,106 0,58 -0,97*** -0,89*** 0,28* 0,26** 

  Delperiod 2 3,62% 0,480 0,76 -1,18*** -0,83*** 0,12 0,04 

SÄLJ 20% 1998-2013 -6,22% 0,160 0,74 -1,12*** -0,8*** 0,18** 0,16*** 

 
Delperiod 1 -11,97% 0,060 0,72 -1,03*** -0,83*** 0,28** 0,2*** 

  Delperiod 2 -0,79% 0,866 0,79 -1,14*** -0,76*** 0,03 0,11 

HEDGE 10% 1998-2013 -1,83% 0,819 0,06 -0,09 -0,21 0,35** -0,11 

 
Delperiod 1 -14,43% 0,237 0,08 0,11 -0,27 0,56*** -0,05 

  Delperiod 2 13,04% 0,084 -0,02 -0,13 -0,08 0,15 -0,11 

HEDGE 15% 1998-2013 -0,31% 0,957 0,09 -0,11 -0,19* 0,32*** 0,05 

 
Delperiod 1 -6,73% 0,448 0,11 0,01 -0,25 0,44*** 0,10 

  Delperiod 2 6,15% 0,320 -0,02 -0,13 -0,12 0,11 -0,06 

HEDGE 20% 1998-2013 0,55% 0,905 0,15 -0,13* -0,19** 0,32*** 0,04 

 
Delperiod 1 -4,18% 0,545 0,21 -0,04 -0,23* 0,45*** 0,07 

 
Delperiod 2 3,93% 0,466 -0,04 -0,06 -0,11 0,01 0,01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NCOA Period Alfa P-värde R² MKT SMB HML WML 

KÖP 10%        1998-2013 0,93% 0,795 0,74 0,99*** 0,67*** 0,15** -0,14*** 

 
Delperiod 1 0,44% 0,932 0,73 0,98*** 0,64*** 0,17** -0,14** 

  Delperiod 2 1,83% 0,718 0,76 1,09*** 0,75*** 0,06 -0,09 

KÖP 15% 1998-2013 -1,62% 0,583 0,79 0,98*** 0,63*** 0,13** -0,09** 

 
Delperiod 1 -1,16% 0,784 0,79 0,96*** 0,64*** 0,15** -0,09** 

  Delperiod 2 -2,86% 0,496 0,80 1,07*** 0,65*** -0,02 -0,07 

KÖP 20%    1998-2013 0,60% 0,821 0,84 1,01*** 0,63*** 0,15*** -0,1*** 

 
Delperiod 1 1,21% 0,735 0,84 1,*** 0,64*** 0,19*** -0,11*** 

  Delperiod 2 -1,42% 0,726 0,82 1,09*** 0,62*** -0,03 -0,10 

SÄLJ 10% 1998-2013 -5,89% 0,417 0,49 -1,05*** -0,77*** 0,22* 0,12 

 
Delperiod 1 -16,43% 0,122 0,43 -0,89*** -0,76*** 0,39** 0,19 

  Delperiod 2 6,23% 0,286 0,70 -1,19*** -0,82*** 0,05 -0,05 

SÄLJ 15% 1998-2013 -7,43% 0,191 0,62 -1,07*** -0,76*** 0,22** 0,16** 

 
Delperiod 1 -15,59% 0,055 0,58 -0,94*** -0,73*** 0,36** 0,22** 

  Delperiod 2 2,24% 0,681 0,73 -1,16*** -0,81*** 0,06 0,03 

SÄLJ 20% 1998-2013 -6,14% 0,994 0,73 -1,09*** -0,77*** 0,18 0,16 

 
Delperiod 1 -11,71% 0,069 0,70 -1,*** -0,74*** 0,28** 0,19** 

  Delperiod 2 -1,42% 0,076 0,82 -1,09 -0,62 0,03 0,10 

HEDGE 10% 1998-2013 0,21% 0,978 0,05 -0,07 -0,10 0,38*** -0,02 

 
Delperiod 1 -10,63% 0,365 0,06 0,08 -0,12 0,55*** 0,05 

  Delperiod 2 12,29% 0,076 -0,02 -0,12 -0,07 0,13 -0,14 

HEDGE 15% 1998-2013 -3,72% 0,505 0,10 -0,10 -0,12 0,35*** 0,08 

 
Delperiod 1 -11,18% 0,189 0,16 0,01 -0,09 0,51*** 0,12 

  Delperiod 2 2,81% 0,634 -0,02 -0,11 -0,17 0,05 -0,04 

HEDGE 20% 1998-2013 -0,35% 0,939 0,14 -0,09 -0,14* 0,34*** 0,06 

 
Delperiod 1 -4,89% 0,485 0,17 -0,01 -0,10 0,46*** 0,08 

 
Delperiod 2 1,96% 0,694 0,03 -0,11 -0,21** 0,07 -0,02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NCOL Period Alfa P-värde R² MKT SMB HML WML 

KÖP 10%        1998-2013 7,05% 0,120 0,68 1,11*** 0,6*** -0,05 -0,15*** 

 
Delperiod 1 4,99% 0,411 0,71 1,06*** 0,48*** -0,05 -0,17** 

  Delperiod 2 2,12% 0,758 0,63 1,14*** 0,81*** -0,05 -0,01 

KÖP 15% 1998-2013 7,03% 0,056 0,78 1,07*** 0,56*** -0,05 -0,19*** 

 
Delperiod 1 3,81% 0,451 0,80 1,11*** 0,49*** -0,03 -0,21*** 

  Delperiod 2 2,21% 0,676 0,73 1,09*** 0,67*** -0,04 -0,04 

KÖP 20%    1998-2013 9,32% 0,004 0,81 1,06*** 0,55*** -0,04 -0,14*** 

 
Delperiod 1 6,71% 0,107 0,85 1,08*** 0,49*** -0,02 -0,16*** 

  Delperiod 2 3,45% 0,500 0,74 1,12*** 0,67*** -0,09 -0,01 

SÄLJ 10% 1998-2013 -2,33% 0,533 0,75 -1,06*** -0,78*** -0,23*** 0,14*** 

 
Delperiod 1 -5,47% 0,275 0,77 -1,12*** -0,79*** -0,34*** 0,17*** 

  Delperiod 2 2,83% 0,592 0,75 -1,18*** -0,84*** -0,01 0,08 

SÄLJ 15% 1998-2013 -3,47% 0,277 0,80 -1,05*** -0,73*** -0,23*** 0,13*** 

 
Delperiod 1 -9,09% 0,035 0,80 -1,09*** -0,72*** -0,32*** 0,14*** 

  Delperiod 2 -0,70% 0,873 0,81 -1,13*** -0,76*** -0,01 0,05 

SÄLJ 20% 1998-2013 -4,65% 0,110 0,83 1,07*** 0,71*** -0,22*** 0,10*** 

 
Delperiod 1 -10,64% 0,005 0,83 -1,08*** -0,7*** -0,29*** 0,11** 

  Delperiod 2 1,70% 0,685 0,84 1,19*** 0,75*** -0,06 0,07 

HEDGE 10% 1998-2013 -0,51% 0,926 0,05 0,00 0,18* -0,28*** -0,01 

 
Delperiod 1 5,60% 0,495 0,10 -0,06 -0,32** -0,4*** 0,00 

  Delperiod 2 -4,18% 0,563 -0,05 0,02 0,03 0,05 0,09 

HEDGE 15% 1998-2013 -1,64% 0,717 0,09 -0,03 -0,17** -0,29*** 0,06 

 
Delperiod 1 0,45% 0,947 0,12 0,01 -0,24** -0,35*** 0,07 

  Delperiod 2 -1,94% 0,725 -0,05 0,01 0,08 0,05 0,00 

HEDGE 20% 1998-2013 -0,64% 0,867 0,09 0,00 -0,15** -0,26*** 0,04 

 
Delperiod 1 1,51% 0,784 0,14 0,00 -0,21** -0,31*** 0,05 

 
Delperiod 2 -1,71% 0,744 -0,03 0,05 0,08 0,05 0,04 

 

 

 

 

 

 

 

 



Appendix 5 - Regressionsanalyser, CAPM  

NOA Period Alfa P-värde R² MKT 

KÖP 10%        1998-2013 (juni) -2,13% 0,685 0,53 1,02*** 

 
1998-2013 (mars) 2,71% 0,498 0,66 0,97*** 

KÖP 15% 1998-2013 (juni) 0,80% 0,858 0,62 1,01*** 

 
1998-2013 (mars) 0,98% 0,829 0,62 1,02*** 

KÖP 20%    1998-2013 (juni) 2,05% 0,602 0,66 0,98*** 

 
1998-2013 (mars) -2,18% 0,681 0,54 1,03*** 

SÄLJ 10% 1998-2013 (juni) -6,90% 0,181 0,55 -1,05*** 

 
1998-2013 (mars) 4,54% 0,327 0,66 -1,13*** 

SÄLJ 15% 1998-2013 (juni) -7,97% 0,086 0,61 -1,09*** 

 
1998-2013 (mars) 8,16%* 0,092 0,63 -1,13*** 

SÄLJ 20% 1998-2013 (juni) -5,51% 0,216 0,64 -1,08* 

 
1998-2013 (mars) 6,65% 0,226 0,59 -1,12*** 

HEDGE 10% 1998-2013 (juni) 10,51% 0,046 0,00 -0,04 

 
1998-2013 (mars) 12,97%*** 0,002 0,05 -0,16*** 

HEDGE 15% 1998-2013 (juni) 15,09% 0,001 0,01 -0,08 

 
1998-2013 (mars) 14,9%*** 0,002 0,02 -0,12** 

HEDGE 20% 1998-2013 (juni) 13,52% 0,001 0,02 -0,11** 

 
1998-2013 (mars) 9,79%* 0,086 0,01 -0,10 

 

PACC Period Alfa P-värde R² MKT 

KÖP 10%        1998-2013 -10,30% 0,051 0,56 1,12*** 

KÖP 15% 1998-2013 -4,73% 0,438 0,48 1,07*** 

KÖP 20%    1998-2013 -4,36% 0,388 0,56 1,04*** 

SÄLJ 10% 1998-2013 1,90% 0,650 0,67 -1,08*** 

SÄLJ 15% 1998-2013 -2,49% 0,506 0,70 -1,02*** 

SÄLJ 20% 1998-2013 -2,33% 0,503 0,72 -0,98*** 

HEDGE 10% 1998-2013 -3,77% 0,449 0,00 0,03 

HEDGE 15% 1998-2013 -2,21% 0,699 0,00 0,04 

HEDGE 20% 1998-2013 -1,68% 0,709 0,00 0,04 

      

    WC Period Alfa P-värde R² MKT 

KÖP 10%        1998-2013 3,69% 0,660 0,35 1,10*** 

KÖP 15% 1998-2013 -2,13% 0,685 0,53 1,02*** 

KÖP 20%    1998-2013 1,99% 0,715 0,54 1,05*** 

SÄLJ 10% 1998-2013 1,26% 0,792 0,60 -1,06*** 

SÄLJ 15% 1998-2013 2,98% 0,466 0,66 -1,04*** 

SÄLJ 20% 1998-2013 2,43% 0,514 0,70 -1,04*** 

HEDGE 10% 1998-2013 10,43% 0,187 -0,01 0,03 

HEDGE 15% 1998-2013 11,91% 0,035 0,00 0,03 

HEDGE 20% 1998-2013 9,92% 0,030 -0,01 0,00 



      

    

 

 

    NCO Period Alfa P-värde R² MKT 

KÖP 10%        1998-2013 -3,32% 0,506 0,50 0,91*** 

KÖP 15% 1998-2013 -2,40% 0,564 0,59 0,91*** 

KÖP 20%    1998-2013 -1,19% 0,749 0,66 0,93*** 

SÄLJ 10% 1998-2013 -2,42% 0,774 0,31 -1,00*** 

SÄLJ 15% 1998-2013 0,12% 0,985 0,44 -1,06*** 

SÄLJ 20% 1998-2013 -0,39% 0,943 0,55 -1,09*** 

HEDGE 10% 1998-2013 -0,69% 0,932 0,00 -0,09 

HEDGE 15% 1998-2013 2,79% 0,639 0,02 -0,16** 

HEDGE 20% 1998-2013 3,53% 0,470 0,04 -0,18*** 

      

     

 

NCOA Period Alfa 
P-
värde R² MKT 

KÖP 10%        1998-2013 -2,11% 0,634 0,56 0,92*** 

KÖP 15% 1998-2013 -3,93% 0,307 0,62 0,89*** 

KÖP 20%    1998-2013 -1,84% 0,614 0,66 0,93*** 

SÄLJ 10% 1998-2013 -0,50% 0,948 0,35 -1,03*** 

SÄLJ 15% 1998-2013 -1,45% 0,821 0,46 -1,06*** 

SÄLJ 20% 1998-2013 -0,47% 0,931 0,54 -1,07*** 

HEDGE 10% 1998-2013 2,46% 0,748 0,00 -0,12 

HEDGE 15% 1998-2013 -0,37% 0,948 0,02 -0,17** 

HEDGE 20% 1998-2013 2,77% 0,565 0,03 -0,16** 

  

 
 
 

   NCOL Period Alfa P-värde R² MKT 

KÖP 10%        1998-2013 2,74% 0,588 0,57 1,03*** 

KÖP 15% 1998-2013 2,26% 0,602 0,66 1,07*** 

KÖP 20%    1998-2013 5,28% 0,182 0,69 1,04*** 

SÄLJ 10% 1998-2013 0,70% 0,886 0,54 -0,95*** 

SÄLJ 15% 1998-2013 -0,75% 0,864 0,59 -0,95*** 

SÄLJ 20% 1998-2013 -2,29% 0,578 0,63 -0,96*** 

HEDGE 10% 1998-2013 -1,66% 0,761 0,00 0,09 

HEDGE 15% 1998-2013 -3,64% 0,430 0,02 0,13** 

HEDGE 20% 1998-2013 -2,19% 0,572 0,01 0,09* 
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