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Sammanfattning 

Debatten kring huruvida det är möjligt att överavkasta aktiemarknaden över tid har 

existerat i många år. Forskare som Eugene Fama (1965) konkluderar att aktiemarknader 

i allmänhet är effektiva och menar att högre avkastning inte kan genereras utan ökat 

risktagande. Andra forskare som exempelvis Shiller (2003) har dock dragit slutsatsen att 

det finns investeringsstrategier som överavkastar marknaden över tid. Denna studie syftar 

till att undersöka effektiviteten på den nordiska aktiemarknaden genom att utvärdera 

prestationen av olika portföljer sammansatta av utvalda nyckeltal. Vidare utreder 

författarna huruvida valet av beräkningsmodell påverkar bedömningen av portföljernas 

prestationer.  

 

Studien utreder samtliga kombinationer av variablerna EV/S, EV/EBIT och momentum. 

De första två nyckeltalen beaktar bolagets värde (EV) i relation till dess försäljning (S) 

respektive vinst (EBIT). Den tredje variabeln som undersöks i studien är momentum, 

vilket är en indikator som används för att finna de aktier som ökat mest i pris den senaste 

tiden. Tidigare forskning visar att kombinationen av värdeaktier (exempelvis EV/S och 

EV/EBIT) och momentum kan generera överavkastning tack vare en negativ korrelation 

mellan variablerna. För att utreda hur samtliga kombinationer presterar så skapas 

portföljer sammansatta av de olika nyckeltalen. Studien undersöker hur portföljerna 

presterar över en tioårsperiod på den nordiska aktiemarknaden. Portföljerna utvärderas 

med hjälp av tre olika teoretiska beräkningsmodeller som alla är vedertagna inom 

anomali-forskningen. Capital Asset Pricing Model (CAPM) skattar portföljers avkastning 

baserat på den tagna risken, trefaktormodellen inkluderar även proportionen småbolag 

och andelen värdeaktier medan fyrfaktormodellen inkorporerar momentum som en 

ytterligare faktor.   

 

Studien resulterar i att fem av de totalt sju portföljerna genererar en riskjusterad 

avkastning som skiljer sig från marknaden. Författarna kan konkludera att tre av dessa 

överavkastar marknaden medan två uppvisar en lägre riskjusterad avkastning än index. 

Portföljer innehållandes nyckeltalet EV/S presterar generellt sett undermåligt medan 

EV/EBIT ingår i flertalet framgångsrika portföljer.  Författarna kan se tendenser till att 

kombinationer av värdenyckeltal genererar extra värde samt att momentum i kombination 

med värdenycketal verkar vara fördelaktigt. De sistnämnda slutsatserna kan dock inte 

statistiskt säkerställas eftersom ingen av de undersökta kombinationerna var signifikant 

bättre än beståndsdelarna separat. Beroende på vilken av CAPM, trefaktormodellen eller 

fyrfaktormodellen som används för att skatta portföljernas prestationer varierar antalet 

signifikanta överpresterande portföljer. Författarna drar därav slutsatsen att det är viktigt 

att betänka valet av vilken beräkningsmodell som bör tillämpas för att skatta portföljernas 

riskjusterade avkastning. 
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Begreppsförklaring 

Nedan i Tabell 1 förklaras centrala begrepp som används i studien. Detta syftar till att ge 

läsaren en grundförståelse inom ämnet.   

  

Tabell 1. Begreppsförklaring. 

Begrepp Förklaring 

Alfa Riskjusterad överavkastning. Avkastningen som genereras utöver 

den avkastning som är motiverad sett till den tagna risken. 

Bear market Investerare är pessimistiska och de börjar i högre grad sälja av 

tillgångar, vilket i sin tur leder till sjunkande priser på marknaden. 

Bull market Investerare är optimistiska, priser på tillgångar ökar. Denna typ av 

marknadstillstånd kan ofta sammanfalla med när det går bra för ett 

land ekonomiskt. 

Composite value Kombination av flera värdeinvesteringar. 

EV (bolagsvärde) Marknadsvärde eget kapital + marknadsvärde skulder - likvida 

medel. Forskning tyder på att bolagsvärde ger en mer korrekt 

värdering av vad ett bolag är värt eftersom bolagets skulder, och inte 

bara värdet på kapitalet, tas i beaktning. 

EV/EBIT Bolagsvärde/vinst innan ränta och skatt 

EV/S Bolagsvärde/försäljning 

Holding period (HP) Innehavsperiod. Period mellan köp och försäljning av en aktie. 

Look-ahead bias Feltyp som uppstår om studien baserar investeringsbeslut på 

information som inte fanns tillgänglig för en investerare vid den 

aktuella tidpunkten för investeringen. 

Mekanisk 

investeringsstrategi 

Investeringsbeslut fattas med hjälp av förutbestämda kriterier som 

exempelvis nivån på ett visst nyckeltal. Inga subjektiva 

bedömningar eller åsikter involveras. 

Momentum Momentum avser i denna studie prismomentum. När författarna 

skriver momentum menas en positiv trend i aktiepriset. 

Survivorship bias Feltyp som uppstår om bolag som gått i konkurs exkluderas från 

studiens population. Detta gör att resultatet blir missvisande.   

Tillväxtaktie Aktier som har höga värden på nyckeltal. Motsatsen till en 

värdeaktie. 

Trippelkombinations 

-portfölj 

En portfölj bestående av aktier som valts ut via rangordningen av tre 

variabler. I denna studie innebär begreppet en portfölj innehållandes 

aktier rangordnade efter EV/S, EV/EBIT och momentum.  

Värdeaktie Aktier som har låga värden på nyckeltalen. Exempelvis ett lågt P/S 

innebär ett lågt pris (P) i relation till bolagets försäljning (S). 

Motsatsen till en tillväxtaktie.  

Värdepremie Den högre riskjusterade avkastningen som genereras av värdeaktier 

jämfört med tillväxtaktier. 
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1. Inledning 
I det inledande kapitlet presenteras bakomliggande information vilken ger läsaren en 

förståelse för området innan studiens syfte samt problemformulering delges. Författarna 

framför studiens huvudsakliga teoretiska och praktiska bidrag samt redogör för de 

aktuella avgränsningarna.  

1.1 Problembakgrund 

Är det möjligt att överavkasta aktiemarknaden? I flera decennier har investerare frågat 

sig detta för att finna en väg till högre riskjusterad avkastning. Några extra procent i årlig 

avkastning kan för många ses som marginellt, men med ränta-på-ränta-effekten leder det 

till ett exponentiellt bättre resultat. Einstein skall ha sagt att ränta-på-ränta-effekten är 

jordens åttonde underverk (Nordnet, 2017). Allt oftare dyker rubriker upp på flertalet 

ekonomirelaterade nyhetssidor, som hävdar att just de kan förutspå aktiemarknadens 

framtid. Rubrikerna kan lyda “Bästa svenska aktierna 2018” och “Bästa fonderna 2018” 

(Affärsvärlden, 2018; Bolmeson, 2018). Debatten huruvida det är möjligt att generera 

överavkastning råder både hos de mest etablerade forskarna inom akademin såväl som i 

mer vardagliga miljöer där olika förståsigpåare gladeligen berättar om hur andra bör agera 

på marknaden. Det finns dessutom otaliga böcker inom ämnet som fort seglar upp som 

bästsäljare, som exempelvis ‘The little book that beats the market’ av Joel Greenblatt med 

300 000 sålda exemplar (Randall, 2014). 

  

Debatten har utkristalliserats under en längre tid och består av framförallt två olika läger. 

Den ena sidan av spektrumet har sin härkomst från Benjamin Graham, som har visat 

vägen för den grupp av individer som kallar sig värdeinvesterare. Graham var en pionjär 

inom fundamental analys och predikade under sin tid om att köpa kvalitetsbolag till ett 

billigt pris. Uttrycket ‘margin of safety’ som Graham myntade i första upplagan av boken 

‘The intelligent investor’ skriven 1949 innebär att du bör betala 70 öre för ett bolag som 

är värt en krona, vilket i förlängningen innebär att en abnormal avkastning kan genereras. 

  

Motpolen i spektrumet består delvis av forskarna Eugene Fama och Ken French som 

etablerat den effektiva marknadsteorin (Fama, 1965) och trefaktormodellen (Fama & 

French, 1992) vilka båda har stark etablering inom forskningen och ses som ett paradigm 

inom finans. Fama och French hävdar att det inte, med hjälp av skicklighet, går att 

generera en högre riskjusterad avkastning än marknaden över en längre tid eftersom all 

fakta är inkorporerat i priserna och alla tillgångar är rätt värderade. Fama säger även under 

en intervju att han inte tror att det existerar något sådant som en perfekt portfölj (MIT 

laboratory for Financial Engineering, 2016). 

  

En metod som kan användas av värdeinvesterare är en mekanisk investeringsstrategi 

vilket innebär att en investerare använder sig av förutbestämda kriterier för att sortera ut 

aktier (Investopedia, u.å. a). Exempelvis kan en investerare välja att enbart investera i de 

aktierna som har högst vinst sett till sitt pris. En mekanisk investeringsstrategi kan anses 

vara fördelaktig för en investerare eftersom den förenklar och tidseffektiviserar 

processen, där intressanta bolag annars traditionsenligt brukar utvärderas genom att 

bolagens årsredovisningar granskas. Investeraren behöver vid användandet av en 

mekanisk strategi således inte lägga tid på bolagsgranskning och därigenom inte utsätta 

sig för bias i form av värderingsmisstag baserade på känslor. 
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Sedan den effektiva marknadsteorin etablerades så har otaliga anomalier på 

aktiemarknaden väckt intresse för debatten om överavkastning (se exempelvis Asness et 

al., 2013; Dhatt et al., 1999; Gray & Vogel, 2012; Lakonishok et al., 1994). Anomali 

definieras som något som avviker från det normala, observationer eller resultat som kan 

förkasta den vedertagna teorin (Nationalencyklopedin, u.å.) och i samband med 

investeringsstrategier så handlar begreppet om möjligheten att generera högre 

riskjusterad avkastning än marknaden. Forskare såsom Nicholson (1960), Stattman 

(1980), Asness et al. (2013) och Fisher et al. (2016) med flera, har funnit signifikant stöd 

för att vissa värderingsprinciper och tillvägagångssätt framgångsrikt kan användas i 

praktiken för att generera högre riskjusterad avkastning än marknaden. 

1.2 Problemdiskussion 

För att utreda hur väl en portfölj presterar så använder akademin termen alfa vilket 

definieras som den högre riskjusterade avkastningen som inte förklaras av ett ökat 

risktagande (Russel, 2014). Om en portfölj visar signifikant positivt alfa, så genererar 

portföljen en överavkastning. Flertalet beräkningsmodeller kan användas för att klargöra 

om alfa uppnås. Sharpe (1964) skapade Capital Asset Pricing Model, en 

beräkningsmodell som används för att räkna ut en portföljs förväntade avkastning. 

Modellen tar framförallt två aspekter i beaktande, tid och risk. Modellen 

vidareutvecklades av Fama och French (1992) till en trefaktormodell, där proportionen 

småbolag och andelen värdeaktier inkluderas för att ännu bättre förklara en portföljs 

avkastning. Även Carhart (1997) introducerade en beräkningsmodell där han inkluderade 

ytterligare en faktor i form av prismomentum. Modellen bygger vidare på Fama och 

Frenchs tre faktorer och benämns fyrfaktormodellen. Samtliga beräkningsmodeller kan 

användas för att skatta portföljers variation i avkastning och undersöker i realiteten om 

alfa existerar.  

 

Redan på 1930-talet efter ‘The Great Depression’ började akademiker utforska och skapa 

teorier kring aktiers verkliga värde. Investerare började använda sig av 

investeringsstrategier som baserades på att aktier var felaktigt prissatta vilket i 

förlängningen kunde ge dem abnormal avkastning (Pätäri & Leivo, 2017, s. 79). Några 

av de mest välstuderade anomalierna på aktiemarknaden handlar om att investerare kan 

skapa abnormal avkastning genom att kontinuerligt investera i värdeaktier. En värdeaktie 

är en aktie med lågt värde på sitt nyckeltal (Beneda, 2002, s. 112), vilket kan innebära att 

aktiens pris är lågt i förhållande till exempelvis bolagets försäljning eller vinst. I motsats 

är en tillväxtaktie en aktie som har ett högt pris sett till ovan nämnda faktorer (Bird & 

Casavecchia, 2007b, s. 770).  

 

Ett av de betydande problemen med värdeaktier är dock att det kan finnas oroväckande 

anledningar till att de faktiskt har ett förhållandevis lågt pris. Exempelvis kan det låga 

priset spegla ett bolags finansiella problem vilka i förlängningen kan försätta bolaget i 

konkurs. I ett sådant läge kan en investerare gå miste om den förväntade avkastningen. I 

jämförelse är i stället problemet med tillväxtaktier att de är relativt dyra och marknaden 

har för höga förväntningar på dem som är svåra att leva upp till, vilket kan leda till 

negativa priskorrigeringar på sikt (Bird & Casavecchia, 2007b, s. 770). Det finns däremot 

ett relativt etablerat stöd i akademin för att värdeaktier kan vara överlägsna tillväxtaktier, 

och forskare som bland andra Lakonishok et al. (1994) Dhatt et al. (1999) och Beneda 

(2002) har funnit bevis för att värdeaktier på sikt genererar högre riskjusterad avkastning 

än tillväxtaktier.       



 

3 

 
 

 

 

Nicholson (1960) var en av de första forskarna som undersökte värdeaktier närmare när 

han granskade hur en strategi komponerad av aktier med lågt pris i relation till vinsten 

(lågt P/E) presterade i förhållande till övriga aktier. Även Stattman (1980) undersökte hur 

bolag med högt eget kapital i relation till det pris som betalas (lågt P/B) presterade i 

förhållande till övriga aktier. Båda forskarna kom fram till att värdeaktier genererar en 

högre riskjusterad avkastning (alfa) än tillväxtaktier. Än idag innefattar de två mest 

undersökta värdeanomalierna att bolag med låga värden på nyckeltalen P/E och P/B är 

överpresterande i form av riskjusterad avkastning (Leivo & Pätäri, 2017, s. 158). 

 

Ett ytterligare värdenyckeltal som undersökts inom akademin är försäljning i relation till 

pris (P/S). Det har i ett antal studier visat sig att värdestrategier innehållandes aktier med 

låga värden på P/S har genererat mer stabil överavkastning än både P/E- och P/B-

nyckeltalen (Barbee et al., 2008; Dhatt et al., 1999). I studien av Dhatt et al. (1999) 

framkom att värdeaktier, det vill säga aktier med låga värden på P/S, presterade bättre än 

tillväxtaktier i samtliga portföljer som undersöktes. Även Barbee et al. (2008) fann P/S 

överlägset och påpekade vidare att P/S kan vara ett undervärderat mått på värde på grund 

av att investerare fokuserar mer på vedertagna värdestrategier som att investera i bolag 

med låga värden på P/E eller P/B.  

 

I majoriteten av de studier som undersökt aktieanomalier har framförallt traditionella 

nyckeltal bestående av pris och en ytterligare komponent inkluderats i 

investeringsstrategierna. Exempelvis P/S, P/B och P/E är nyckeltal som undersökts 

återkommande. Däremot finns en nackdel med att inkludera nyckeltal som har variabeln 

pris (P) i täljaren. Priset på en aktie kan anses missvisande på grund av att 

skuldsättningsgraden inte tas i beaktning (Pätäri & Leivo, 2017, s. 142). Pätäri och Leivo 

menar därför att nyckeltal som inkluderar bolagsvärde (EV) i stället för pris kan ge en 

mer korrekt bild av bolaget eftersom bolagets skulder då inkluderas. Vid ett uppköp av 

ett helt bolag måste köparen ta hänsyn till de skulder som bolaget har då denne senare 

kommer att ansvara för att dessa betalas. Denna logik kan även appliceras vid mindre 

aktieköp då köpet fortfarande representerar att en investerare köper en del av ett bolag. 

Alla investerare bör alltså beakta bolagets skuldsättning, vilket gör att måttet bolagsvärde 

kan ses som överlägset pris (Pätäri & Leivo, 2017, s. 137).  

 

Värdenyckeltalet EV/EBIT är i sina komponenter snarlikt det välpresterande 

värdenyckeltalet P/E eftersom de båda inkluderar bolagets vinst (earnings), men EBIT 

innefattar vinsten innan räntor och skatt. Forskarna Pätäri et al. (2016) studerade hur 

nyckeltalet EV/EBIT presterade på den finska aktiemarknaden jämfört med de välkända 

P/S-, P/B- och P/E-nyckeltalen och kom fram till att portföljen med aktier som hade låga 

värden på EV/EBIT presterade bättre än samtliga övriga värdenyckeltal individuellt. 

Portföljen genererade högre genomsnittlig avkastning samtidigt som volatiliteten var en 

av de lägsta uppmätta (Pätäri et al., 2016, s. 83). Studiens resultat indikerar således på att 

nyckeltal innehållande bolagsvärde (EV) presterar bättre än de som baseras på pris (P).  

 

Av de nyckeltal som innehåller EV så menar även Pätäri och Leivo (2017, s. 158) att ett 

tydligt forskningsgap existerar kring nyckeltalet EV/S. Då nyckeltalet är snarlikt P/S i 

uppbyggnad bör förutsättningar finnas för att strategier som går ut på att handla bolag 

med låga värden på EV/S även kan vara välfungerande. Vidare påtalar forskarna att det i 

dagsläget i allmänhet endast publicerats ett fåtal studier kring hur effektiva nyckeltal 

innehållande bolagsvärde är, men de predikterar att framtida studier troligtvis i allt högre 
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utsträckning kommer att inkludera sådana nyckeltal. Detta eftersom positiva resultat 

påvisats i den forskning som hittills genomförts på området (Pätäri & Leivo, 2017, s. 

158). 

 

En ytterligare anomali som uppmärksammats på aktiemarknaden är momentum. Om 

priset på en aktie kontinuerligt under en period haft en uppåtgående trend betyder det att 

ett positivt prismomentum existerar. Publikationer från bland andra Jegadeesh och 

Titman (1993), Chan et al. (1996), Hou et al. (2011) samt Israel och Moskowitz (2013) 

visar att det finns möjligheter för investerare att generera abnormal avkastning genom att 

investera i de aktier som har haft störst positiv prisutveckling i närtid. Att vinnande aktier 

tenderar att fortsätta öka i värde och förlorande aktier tenderar att fortsätta i en 

nedåtgående trend är information som talar emot att aktiemarknader är effektiva (Pätäri 

& Leivo, 2017, s. 79). Att dessutom kombinera anomalierna momentum och 

värdestrategier har enligt forskare som Bird och Casavecchia (2007a, 2007b), Leivo och 

Pätäri (2011) samt Asness et al. (2013) ökat värdet på portföljer ytterligare. Detta i 

jämförelse med att endast använda sig av en investeringsstrategi som endera inkluderar 

momentum eller värdeaktier.  

 

Leivo och Pätäri (2011) kommer fram till att kombinationen av momentum och flertalet 

värdestrategier har fördelar gentemot att endast kombinera en värdestrategi med 

momentum, vilket är vad samtliga tidigare forskare gjort.  Leivo och Pätäri (2011) 

utforskade den finska aktiemarknaden under femton år och avslutade mätperioden innan 

finanskrisen år 2008. Studien från 2011 är enligt författarnas vetskap den enda i sitt slag 

vilket leder till att behov för vidare forskning anses föreligga för att fastställa huruvida 

flertalet värdestrategier genererar ytterligare värde i kombination med momentum.  

 

Utöver detta menar författarna att behov finns för ytterligare forskning kring 

kombinationen momentum och värdenyckeltal innehållandes bolagsvärde (EV). Detta på 

grund av att tidigare studier till stor del valt att kombinera momentum med värdenyckeltal 

som innehåller pris (P) trots de nackdelar som finns gällande att bolagens skuldsättning 

inte tas i beaktning. I och med att Leivo och Pätäri (2011) endast utforskade den finska 

marknaden finner författarna ett intresse i att undersöka hur anomalierna momentum och 

värdeaktier kombinerat presterar på hela den nordiska marknaden. Studien bidrar därav 

ytterligare genom att en annan marknad och ett större sample studeras samt att en annan 

tidsperiod undersöks.  

1.3 Syfte   

Studiens övergripande syfte är att undersöka den nordiska aktiemarknadens effektivitet. 

Mer specifikt utreds hur portföljer bestående av värdenyckeltalen EV/S, EV/EBIT och 

positivt prismomentum presterar separat. Författarna undersöker om nyckeltalen, när de 

kombineras parvis, genererar ett mervärde samt utreder om en trippelkombination 

sammansatt av samtliga nyckeltal genererar ytterligare värde. 

 

Studiens delsyfte ämnar utreda huruvida valet av beräkningsmodell påverkar hur 

portföljernas prestationer bedöms i form av alfa. Vidare önskar författarna att bidra med 

ökad kunskap kring hur individer kan fatta rationella investeringsbeslut.   
  



 

5 

 
 

 

1.4 Problemformulering 

• Kan en portfölj uppbyggd av antingen EV/S, EV/EBIT eller momentum generera alfa 

och genererar nyckeltalen ett mervärde när de kombineras parvis i portföljer? 

• Kan trippelkombinations-portföljen bidra med ett ytterligare värde än övriga 

kombinationer? 

• Påverkar valet av beräkningsmodell bedömningen av portföljernas prestation? 

1.5 Teoretiskt och praktiskt bidrag 

Teoretiskt bidrag 

Ett av de grundläggande antagandena inom finans är att en diversifierad aktieportfölj är 

mindre riskfylld än en icke-diversifierad portfölj (Yunker & Melkumian, 2013, s. 1481). 

Detsamma gäller enligt Asness et al. (2013) för anomalierna momentum och värdeaktier. 

Det vill säga att diversifiera en portfölj genom att kombinera de båda anomalierna är 

mindre riskfyllt än att enbart investera enligt den ena anomalin. Stöd för att 

kombinationen av momentum och värdeaktier skapar ett ytterligare värde har påvisats i 

flertalet studier. Detta konkluderades av bland andra forskarna Bird och Whitaker (2003), 

Bird och Casavecchia (2007b), Leivo och Pätäri (2011) och Asness et al. (2013). 

  

Det finns också indikationer som tyder på att fler än en värdestrategi kan vara att föredra. 

Enligt författarnas efterforskningar har momentum och flertalet värdestrategier hittills 

endast undersökts i en publicerad studie. Leivo och Pätäri (2011) publicerade resultat som 

indikerar på att flertalet värdestrategi i kombination med momentum kan vara ännu mer 

fördelaktigt. Vidare existerar i dagsläget inte någon beprövad mekanisk strategi där 

momentum kombineras med mer än ett nyckeltal innehållande bolagsvärde (EV) i stället 

för pris (P). Med anledning av detta har författarna av denna studie valt att skapa portföljer 

där momentum kombineras med flertalet värdestrategier innehållandes EV. 

 

Leivo och Pätäri (2011, s. 403) menar att mindre aktiemarknader påverkas av ett 

återkommande periferisyndrom som uppstår genom att internationella investerare drar sig 

ur marknader som ligger längst ifrån dem när turbulens uppstår. Periferisyndromet leder 

till högre volatilitet på dessa marknader.  Eftersom den nordiska aktiemarknaden skiljer 

sig i storlek från exempelvis den amerikanska, som hittills studerats mer ingående, finner 

författarna det intressant att utreda hur valda strategier presterar på den nordiska 

marknaden. Leivo och Pätäri (2011) har enbart studerat den finska marknaden vilken är 

en delpopulation till denna studies nordiska population. Detta genererar även ett bidrag i 

sig eftersom marknaden inte är undersökt tidigare med valda nyckeltal enligt författarnas 

vetskap. Samplet blir större än vad som undersöktes på den finska marknaden och denna 

studie tar även en hel börscykel (2006–2016) i beaktande under mätperioden.  

 

Studiens delsyfte ämnar ge svar på hur viktigt valet av beräkningsmodell för riskjusterad 

avkastning är för att utvärdera anomaliernas möjligheter att generera alfa. Eftersom det 

finns flera vedertagna teorier om hur utvärdering av portföljer bör ske, så kommer 

författarna att studera alla portföljers prestationer med hjälp av de tre mest etablerade 

teoretiska modellerna (se avsnitt 3.2) för att utreda hur avgörande valet av 

beräkningsmodell är för hur portföljernas prestationer bedöms i form av alfa. 
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Praktiskt bidrag 

Utöver studiens huvudsakliga syfte samt delsyfte har författarna som avsikt att studien i 

sin helhet ska öka medvetenheten kring hur mekaniska investeringsstrategier fungerar 

praktiskt. Således kan studien oavsett resultat skänka individer en ökad kunskap om hur 

de själva kan fatta investeringsbeslut baserade på förutbestämda kriterier. För att 

möjliggöra detta har författarna av studien försökt att utforma strategier så att dessa är 

applicerbara även i praktiken. En individ utan en universitetsutbildning inom 

ekonomirelaterade områden ska med enkelhet kunna fatta beslut på ett sådant sätt som 

studien förespråkar. Se vidare beskrivning om studiens perspektiv under avsnitt 2.2. Med 

anledning av detta har författarna bland annat valt att exkludera mer avancerade strategier 

som exempelvis att köpa lånade aktier (blankning) och mer utvecklade tillvägagångssätt 

för att rangordna bolag till portföljerna.  

1.6 Avgränsningar 

Det finns otaliga anomalier på aktiemarknaden som en mängd forskare utger skall 

generera alfa (se exempelvis Gharghori et al., 2013; Leivo et al., 2009; Pätäri et al., 2016). 

I denna rapport granskar författarna en specifikt utvald investeringsstrategi baserad på 

EV/S, EV/EBIT och momentum. För att ge ökad transparens i resultaten samt för att 

skapa en bredare förståelse för hur anomalierna fungerar testas samtliga kombinationer 

av de tre variablerna. Detta innebär att sju portföljer skapas och analyseras. Dessa 

portföljer är de kombinationer som utreds i studien och diskussioner kring andra 

eventuellt fördelaktiga anomalier utesluts därför helt. 

  

Indexet OMXNORDICSEKGI, vilket inkluderar alla nordiska OMX-bolag, är den 

population som undersöks i denna studie. I dagsläget är majoriteten av den forskning som 

utreder anomalier på aktiemarknaden genomförd på andra marknader än den nordiska. 

Detta är den främsta anledningen till att författarna beslutat att specifikt studera den 

nordiska aktiemarknaden. 

  

Vidare kan en aktie-anomali vara mer eller mindre tydlig under olika börsklimat eller på 

olika geografiska marknader. Exempelvis har anomalin värdeaktier kombinerat med 

momentum visat sig generera högre alfa under en negativ börscykel, en så kallad bear 

market (Leivo & Pätäri, 2011, s. 410). Författarna har med anledning av detta valt att 

avgränsa studien till att studera tidsperioden 2006–2016 då dessa tio år inkluderar såväl 

en negativ som en positiv trend på börsen. 

  

Författarna har även fattat beslut kring avgränsningar gällande datainsamlingen. Den data 

som genererar resultatet i denna studie är sekundärdata och kommer uteslutande från 

Thomson Reuters Datastream. I de fallen fel finns inkluderade i Thomson Reuters data 

kommer dessa även att vara inkluderade i arbetet. Däremot är Datastream en 

välrenommerad databas som inkluderar information om 99 procent av världens 

aktiemarknader (Thomson Reuters, u.å. a) vilket gör att författarna ser förekomsten av 

eventuella fel som mindre trolig. 

  

Författarna har efter övervägande beslutat att omallokera portföljerna på årsbasis och har 

därför valt att inte inkludera transaktionsavgifter i form av courtage. Eftersom 

transaktionskostnader för enskilda investerare dessutom blivit lägre (Affärsvärlden, 

2017) menar författarna att dessa kostnader endast bör stå för en försumbar skillnad som 

inte påverkar resultatet i någon vidare utsträckning. 
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2. Vetenskaplig Metod 
Innehållet i följande kapitel syftar till att ge läsaren förståelse för studiens grundläggande 

utgångspunkter. Inledningsvis presenteras författarnas ämnesval, förförståelse samt 

vilket perspektiv studien utgår från. Sedan behandlas författarnas ståndpunkter gällande 

verklighets- och kunskapssyn och valet av en kvantitativ metod med ett deduktivt 

angreppssätt motiveras. Vidare följer en beskrivning av hur processen kring 

litteratursökningen sett ut. Avslutningsvis framför författarna källkritik kopplat till de 

källor som används i studien.     

2.1 Ämnesval och förförståelse 

Båda författarna av denna rapport studerar civilekonomprogrammet vid Umeå Universitet 

och har fördjupat sig inom redovisning på C-nivå samt inom finansiering på D-nivå. 

Genom att ha studerat kurser som exempelvis ‘Advanced Corporate Finance’, 

‘Investments’ och ‘Advanced Financial Statement Analysis and Valuation’ har 

författarna blivit bekanta med en del av de begrepp samt teorier som framförs i denna 

studie. Exempelvis har den effektiva marknadsteorin, beteendeekonomi och modern 

portföljteori behandlats inom utbildningen. Författarna har upplevt att den effektiva 

marknadsteorin behandlats i förhållandevis stor utsträckning i såväl kurslitteratur som 

under föreläsningar under studietiden. Att teorin är så pass etablerad trots att det finns ett 

betydande antal individer som lyckats överavkasta marknaden gör att författarna funnit 

ämnet extra intressant. Inför uppsatsen studerade författarna äldre uppsatser samt läste 

vetenskapliga artiklar inom ämnet. Det blev tydligt att området kring anomalier på 

aktiemarknaden är väldigt brett och att många anomalier är välstuderade på flertalet 

marknader. Författarna ville inte enbart ändra det årtal eller den marknad som tidigare 

studier genomförts på utan även skapa en kombination av anomalier som inte undersökts 

tidigare, där behov finns för vidare forskning. En strävan fanns, att finna en ny modell 

med relevanta och beprövade beståndsdelar för att kunna utvärdera det aktuella 

paradigmet; effektiva marknader. 

 

Forskare kan hamna i problematiska situationer när de ställs mellan den verklighet som 

studeras och den verklighet som önskas (Svenning, 2003, s. 12). Problem kring 

objektivitet har länge diskuterats och strategier för att motverka detta har utformats. 

Myrdal (1983, refererad i Svenning 2003, s. 12–13) menar att en forskare måste klargöra 

sina värderingar för att läsaren ska få möjlighet att bättre förstå studiens resultat och 

bedöma materialet. Det allmänna intresset för investeringar har hos författarna existerat 

även innan studietiden men har vidareutvecklats i samband med universitetsstudierna. 

Författarna har tidigare förkovrat sig inom ämnet anomalier genom att läsa omtalade 

böcker som exempelvis ’The intelligent investor’ (Graham, 2006) och ’The little book 

that beats the market’ (Greenblatt, 2006) vilka handlar om hur individer kan överavkasta 

marknaden. Den ena författaren försöker gradvis skapa en transparent bild över rationella 

investeringsstrategier och finans har blivit ett ämne som stadigt har växt fram till ett allt 

större intresse. Den andra författaren har främst via familjemedlemmar, som intresserar 

sig för aktier och andra typer av investeringsmöjligheter, fått inspiration angående hur 

individer kan agera med sitt kapital för att påverka sina framtida ekonomiska 

förutsättningar. 
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2.2 Perspektiv 

Svenning (2003, s. 22–24) menar att perspektivet, frågeställningen och datan hör tätt 

samman och att dessa tre beståndsdelar i samverkan med teorin bestämmer hur analysen 

i en studie bör utformas. En forskare skapar även sin problemformulering utifrån ett visst 

perspektiv. Beroende på den uppfattning en forskare har om samhället, ses dessutom olika 

saker som problematiska (Svenning, 2003, s. 22). Eftersom syftet med denna studie är att 

undersöka hur utvalda mekaniska investeringsstrategier presterar och om portföljerna kan 

generera alfa har studien möjlighet att utgå från ett antal olika perspektiv. Ur en 

investerares perspektiv är studien relevant eftersom denne, oavsett resultatet, kan bilda 

sig en uppfattning kring de aktuella investeringsstrategierna. Sedan kan investeraren 

reflektera kring strategiernas applicerbarhet vid investeringsbeslut. Ur ett teoretiskt 

perspektiv undersöker studien indirekt effektiviteten på den marknad som undersöks, 

vilket sedan kan sättas i sammanhang med etablerade teorier som den effektiva 

marknadsteorin, den adaptiva marknadsteorin och beteendeekonomi. Vidare finns 

möjligheten att utgå från perspektivet hos institutioner och företag som har ett intresse av 

placeringar på finansiella marknader. Däremot har författarna med hänsyn till 

utformningen av strategin valt att primärt utgå från perspektivet hos en privatinvesterare 

som i sin vardag i huvudsak är sysselsatt med annat än handel på aktiemarknader. 

Eftersom investeringsstrategierna ska vara möjliga för en enskild investerare att bruka i 

vardagen kommer författarna utforma dessa så att de på enklast möjliga sätt kan replikeras 

och tillämpas av småsparare. Författarna menar att investeraren bör ha viss förståelse för 

hur finansiella marknader fungerar men det ska däremot inte krävas avslutade studier på 

högre nivå än gymnasium för att investera enligt föreslagen modell. Indirekt blir även 

resultatet av studien, oavsett utfall, ett test av effektiviteten på den nordiska 

aktiemarknaden vilket bör vara av intresse för såväl privatpersoner som företag.          

2.3 Verklighetssyn 

För uppkomsten av den moderna vetenskapen som finns idag har filosofiska traditioner 

som kunskapssyner (epistemologi) och världsbilder (ontologi) varit betydande (Sohlberg 

& Sohlberg, 2009, s. 21). Läran om verkligheten och “vad som finns” kallas ontologi och 

behandlar arten och naturen hos sociala entiteter (Bryman & Bell, 2005, s. 33). De två 

synsätten som existerar inom ontologin är objektivismen och konstruktionismen. Antas 

den ontologiska ståndpunkten objektivism ses sociala entiteter som objektiva och besitter 

en yttre verklighet. Detta till skillnad mot konstruktionismen där sociala entiteter i stället 

ses som konstruktioner av andra aktörers handlingar och uppfattningar (Bryman & Bell, 

2005, s. 33). Vilka ontologiska antaganden som författarna gör har en påverkan på hur 

vetenskapliga frågor formuleras såväl som på hur studien genomförs (Bryman & Bell, 

2005, s. 35) vilket gör att författarnas ontologiska ståndpunkt bör beröras inledningsvis i 

denna uppsats. Valet av forskningsmetod för ibland automatiskt med sig en viss 

ontologisk ståndpunkt. Exempelvis om en studie genomförs genom att deltagare 

observeras i ett visst sammanhang förmodas en konstruktionistisk ståndpunkt (Bryman & 

Bell, 2005, s. 492). Författarna av denna studie ska undersöka hur givna mekaniska 

investeringsstrategier presterar under en viss tidsperiod och ska utgå från en kvantitativ 

metod. Frågeställningen, gällande hur en mekanisk investeringsstrategi presterar, utgår 

från en objektivistisk ståndpunkt eftersom den inte syftar till att analysera individers 

beteenden. I studien kommer i stället reella data från den nordiska aktiemarknaden att 

samlas in och testas statistiskt. Vidare ingår variabler som exempelvis aktiekurser, 

bolagens storlek samt nyckeltal i datamaterialet som författarna inte kan påverka, vilket 
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går väl ihop med den objektivistiska ståndpunkten då denna utgår från en yttre objektiv 

verklighet (Bryman & Bell, 2005, s. 40). 

2.4 Kunskapssyn 

Kunskapssyn härstammar från det grekiska ordet epistemologi som betyder både kunskap 

och lära (Sohlberg & Sohlberg, 2009, s. 61). Ordet kan definieras som information som 

någon innehar, samt har goda grunder att anta att det stämmer (Sohlberg & Sohlberg, 

2009, s. 61). De två huvudsakliga inriktningarna inom vetenskapen är positivism och 

hermeneutik (Thurén, 2007, s. 16). Positivismen som framförallt fokuserar på 

naturvetenskapliga metoder inkluderar delvis fenomenalism där endast de kunskaper som 

genereras via sinnena ska ses som riktiga (Bryman & Bell, 2005, s. 26). Däremot menar 

Thurén (2007, s. 18) att detta inte innebär att en positivist tror allt denne hör eller ser då 

positivisten generellt har en kritisk inställning till världen runtomkring. Enligt den 

positivistiska traditionen ska människor kritiskt granska påståenden samt iakttagelser och 

inte låta känslor eller spekulationer dra iväg med dem (Thurén, 2007, s. 17). Positivismen 

hävdar bestämt att all kunskap antingen erhålls genom sinnenas iakttagelser eller genom 

att räkna ut något med hjälp av ren logik (Thurén, 2007, s. 17). De fakta som utom allt 

rimligt tvivel kan säkerställas analyseras sedan logiskt och slutsatser kan dras därefter. 

Hermeneutiken är i stället en humanistisk inriktning där mer förståelse finns för relativa 

tankegångar, detta i motsats till positivismen där en absolut kunskap är att föredra 

(Thurén, 2007, s. 16). Författarna utgår från den positivistiska kunskapssynen vid 

genomförandet av denna studie. Efter att teorier granskats och hypotestester genomförts 

framför författarna logiska förklaringar till huruvida en viss investeringsstrategi genererar 

alfa eller inte. Att författarna inte låter känslor eller värderingar beblandas med konkreta 

resultat överensstämmer väl med den positivistiska inriktningen. I tillägg analyseras 

resultaten även kritiskt i relation till tidigare forskning, vilket ytterligare stärker valet av 

den positivistiska kunskapssynen.      

2.5 Metodval och angreppssätt 

Under genomförandet av en studie kan forskarna antingen använda sig av en kvalitativ 

eller en kvantitativ metod. Den kvantitativa forskningsmetoden utgår ofta från ett 

deduktivt angreppssätt där teorier ska prövas genom praktisk forskning (Bryman & Bell, 

2005, s. 40). Bryman och Bell (2005, s. 85) menar vidare att forskare som utför studier 

via en kvantitativ forskningsstrategi tenderar att uppvisa förkärlek till det 

naturvetenskapliga synsättet och att utgångspunkten för kvantitativ forskning är en 

objektiv verklighet. Författarna av denna studie formar hypoteser med utgångspunkt i 

etablerade teorier och empirisk forskning. Hypoteserna testas sedan med hjälp av 

statistiska verktyg vilket gör att det praktiska tillvägagångssättet stämmer väl in med 

karaktären av en kvantitativ metod. 

I motsats utgår den kvalitativa forskningsmetoden från att forskningen ska vara 

teorigenererande och att betoningen vid dataanalysen till större del ligger på ord än på 

numeriska variabler (Bryman & Bell, 2005, s. 297). Eftersom datainsamlingen vid en 

kvalitativ forskningsmetod ofta involverar intervjuer eller observationer kan metoden 

också kräva mer tid och resurser av forskarna. Detta ser författarna som ett tydligt 

argument för att en kvalitativ metod inte lämpar sig för denna typ av studie eftersom 

författarna behöver genomföra studien med relativt lite resurser och under tidsramen av 

en termin på universitetet. Dessutom är syftet med studien inte att djupare identifiera och 

tolka anledningar till varför en viss investeringsstrategi fungerar, utan författarna 
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undersöker snarare om investeringsstrategin är välpresterande och mäter numeriskt 

prestationen av strategin. Således behöver författarna objektivt undersöka 

investeringsstrategier, vilket är fullt möjligt via finansiell sekundärdata. Studiens 

datainsamling sker genom att sammanställa sekundärdata i numerisk form vilket även är 

typiskt för kvantitativa metoder (Bryman & Bell, 2005, s. 80). 

Vidare framför Thurén (2007, s. 22) att forskare kan dra slutsatser via antingen induktion 

eller deduktion. Vid induktion utgår forskaren från empiriska fakta för att dra en allmänt 

hållen slutsats. Induktion kan således beskrivas utgå från empiri och därigenom utveckla 

teori. Är en studie genomförd som en induktiv undersökning är det därför av vikt att 

läsaren vet hur forskningen har utförts för att reda ut hur tillförlitlig slutsatsen är (Thurén, 

2007, s. 23). En deduktiv utgångspunkt leder i jämförelse till att en logisk slutsats dras 

vilken betraktas som giltig så länge den är logiskt sammanhängande. Deduktivism 

innebär att hypoteser prövas för att ligga till grund för resultat, samt att inga värderingar 

ska ligga till grund för kunskapen (Bryman & Bell, 2005, s. 26). I detta arbete kommer 

författarna, som nämnt ovan, att utgå från befintliga teorier och generera resultat via 

hypotesprövningar. Därav anser författarna att det deduktiva angreppssättet är lämpligt. 

De resultat som framkommer vid testerna diskuteras sedan i relation till tidigare 

forskning, vilket minskar risken för att författarnas egna tankar påverkar analysen. Att 

nollhypotesen antingen förkastas eller accepteras beror dessutom på utfallet av de 

statistiska testerna vilket betyder att resultaten således inte baseras på författarnas 

värderingar. 

Målet är vidare att studien i största möjliga mån ska vara replikerbar och författarna vill 

därför vara transparenta med tillvägagångssättet genom hela studien. Enligt Bryman och 

Bell (2005, s. 102) är detta karaktäristiskt för kvantitativa forskare eftersom de vill 

framhäva studiens validitet, alltså att studien undersöker det som avses undersökas 

(Thurén, 2007, s. 26). Med anledning av ovanstående bedömer författarna att den 

kvantitativa forskningsmetoden med ett deduktivt angreppssätt är lämpligt för 

genomförandet av denna studie.     

2.6 Litteratursökning 

Hart (1998, s. 13) menar att en litteratursökning innefattar att välja ut dokument inom det 

aktuella området som innehåller information och idéer skrivet från en viss ståndpunkt. 

Processen genomförs för att möjliggöra uttryck för olika perspektiv inom ämnet. Sedan 

utvärderas dessa dokument i förhållande till den forskning som är tänkt att genomföras. 

Författarna av denna studie har som grund vid majoriteten av söktillfällena använt Umeå 

Universitetsbiblioteks sökfunktion för att navigera sig inom ämnet kring aktieanomalier. 

Litteraturen som använts till att skriva den teoretiska utgångspunkten består till 

övervägande del av vetenskapliga artiklar samt en del faktalitteratur. Författarna har vid 

enstaka tillfällen i studien också refererat till välrenommerade hemsidor för att redogöra 

för eventuella fakta som inte hör till tidigare forskning. Utöver detta har Google Scholar 

också använts vid de tillfällen då universitetsbibliotekets sökfunktion inte hittade den 

aktuella artikeln som författarna var ute efter.  

Hart (1998, s. 173) framför även att det är viktigt att visa förståelse för den historia som 

existerar inom det ämnet forskningen ska handla om. Detta handlar bland annat om vad 

tidigare forskare använt för definitioner och antaganden inom deras studier. Med 

anledning av detta valde författarna initialt att söka brett inom ämnet för att skapa en god 

bakgrundsförståelse, innan mer avsmalnande ämnesspecifika sökningar genomfördes. 

Några exempel på de sökord som användes av författarna är ‘value investing’, ‘composite 
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value’, ‘value premium’ och ‘value stocks’. Med tiden kombinerades mer allmänt hållna 

sökord även med ett eller flera andra ord för att ge sökningen bättre träffsäkerhet. 

Exempelvis genomfördes sökningar som ‘momentum AND value stocks’ när studiens 

problemformulering och syfte hade framtagits tydligt. När materialet sedan studerades 

använde författarna de litteraturförteckningar som tidigare forskare publicerat i deras 

studier för att komma vidare inom ämnet och identifiera ytterligare intressanta artiklar. 

För att identifiera ursprungslitteratur om klassiska modeller sökte författarna på de 

aktuella forskarnas namn och den aktuella titeln. Kontinuerligt under hela 

litteratursökningen har författarna även genomfört sökningar på bland andra databaserna 

DiVA samt LIBRIS där studentuppsatser finns tillgängliga. Detta för att generera kunskap 

gällande vad som tidigare studerats samt för att säkerställa att någon tidigare studie inte 

haft samma målsättning.            

2.7 Källkritik 

För att öka trovärdigheten i studien bör författarna vara kritiska till de källor som används. 

Dahmström (2011, s. 420) framhäver att samtliga källor som används i en studie ska 

genomgå en kritisk granskning för att identifiera i vilket sammanhang källan skapades 

och utifrån vilket intresse. Aspekter som huruvida upphovsmannen vill förmedla en viss 

bild av verkligheten eller om källan tillhandahåller första- eller andrahandsuppgifter 

måste även beaktas. 

  

De fynd som presenterats i tidigare forskning inom ämnet är viktiga att beakta när 

författarna formar studiens utgångspunkter. Detta betyder att den tidigare forskning som 

presenteras i denna studie måste vara tillförlitlig. De forskningsartiklar som introduceras 

i kapitel 4 har samtliga inhämtats från Umeå Universitetsbiblioteks sökfunktion där 

kriteriet fackgranskad tidskrift varit ifyllt. Författarna har gjort bedömningen att detta 

kriterium ska vara uppfyllt för att innehållet i artiklarna ska motsvara förväntad kvalitét 

och därmed gå att förlita sig på. 

  

När ett påstående eller ren fakta presenteras i studien anger författarna vilken källa 

informationen härrör från och när informationen publicerades. I den mån grundläggande 

fakta framförs refererar författarna inte alltid till vetenskapliga artiklar utan använder 

källor som kurslitteratur i kombination med faktaböcker. Att sådana källor använts bör 

inte ha påverkat studiens resultat i någon större utsträckning då informationen kan anses 

vara av mer vedertagen karaktär och i viss mån även kan antas ingå i läsarens tidigare 

kunskap. Ett konkret exempel på sådan typ av fakta kan vara hur en kvantitativ 

forskningsmetod skiljer sig från en kvalitativ metod (se avsnitt 2.5). Vidare kan sådan 

information relativt enkelt styrkas av andra typer av källor om läsaren så önskar. Denna 

typ av faktalitteratur som omnämns i studien utöver vetenskapliga artiklar och hemsidor 

är skriven av exempelvis Bryman och Bell (2005), Dahmström (2011), Svenning (2003) 

och Thurén (2007). Dessutom har några av de nämnda författarnas verk rekommenderats 

som lämplig litteratur vid uppsatsskrivande av Umeå Universitet vilket ökar 

sannolikheten för att innehållet är relevant och uppnår förväntad kvalitét. 

 

I avsnitt 5.2.1 där rangordningen av aktier och utformningen av portföljer förklaras 

inkluderas information från Joel Greenblatts litterära verk ’The little book that still beats 

the market’. Eftersom boken per definition inte är facklitteratur så har författarna av denna 

studie även inkluderat stöd för metoden från två granskade forskningsartiklar, Fisher et 

al. (2016) samt Bird & Casavecchia (2007a) där de använder samma sorts metod som 
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Greenblatt för att skapa aktieportföljer. Greenblatts verk tas upp för att ytterligare 

förstärka att metoden för hur aktier rangordnas är relevant vid denna typ av 

portföljformationer då Greenblatt är en känd fondförvaltare som lyckats väl med sina 

investeringsbeslut.   
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3. Teoretisk utgångspunkt 
Följande kapitel innehåller utvalda teorier samt modeller som författarna menar bäst hör 

samman med studien. Initialt presenteras de vedertagna ramverken ’random walk’ och 

den effektiva marknadsteorin (EMT). Sedan utreds begreppen beteendeekonomi och 

behavioral biases vilka innehåller meningsskiljaktigheter jämfört med EMT angående 

aktiemarknaders effektivitet. Vidare beskrivs den adaptiva marknadshypotesen (AMH) 

vilken länkar samman EMT med beteendeekonomin. Efter detta beskrivs modern 

portföljteori följt av de tre beräkningsmodellerna som författarna använder sig av i 

resultatkapitlet för att utreda huruvida alfa genereras. Slutligen sammanställs den 

teoretiska utgångspunkten i en tabell vilken syftar till att ge läsaren en överblick av de 

teorier och modeller som behandlats i kapitlet. 

3.1 Random walk och den effektiva marknadsteorin 

Att aktiekurser över längre tid har ett slumpmässigt rörelsemönster har diskuterats sedan 

sent 1800-tal. Uttrycket random walk blev välkänt sedan boken A Random Walk Down 

Wall Street skriven av Burton Malkiel publicerades år 1973. Att aktiekurser följer en så 

kallad random walk betyder att morgondagens aktiekurs inte kan förutspås idag och 

utfallet kan liknas med att singla slant. Chansen att aktiekursen går upp i morgon är lika 

stor som att den går ned (Brealy et al., 2011, s. 342). 

  

Fama (1965) testade Random Walk-teorin på aktieprisers rörelsemönster och fann i 

studien bevis för att teorin stämmer, det vill säga att framtida aktiepriser inte är 

förutsägbara. Fama (1965) menar att marknader, där priser fullkomligt reflekterar all 

tillgänglig information, är effektiva. Enligt den så kallade effektiva marknadsteorin 

(EMT) kan investerare inte systematiskt generera abnormal avkastning eftersom aktierna 

redan är korrekt prissatta och framtida priser är omöjliga att förutspå. Den enda 

möjligheten för en investerare att öka sin avkastning på en effektiv marknad är genom att 

ta större risk. Enligt teorin har alla investerare tillgång till samma information och 

värderar informationen lika på ett rationellt sätt. På grund av detta går det inte för enskilda 

investerare att konsekvent generera överavkastning via analyser. 

  

Vidare menar Fama (1965) att det verkliga värdet kommer att återspeglas i aktiepriserna 

över tid. Är ett bolags aktiepris för högt sett till det uppskattade verkliga värdet i bolaget 

kommer investerare att sälja av innehav vilket påverkar priset i negativ riktning. Skulle 

aktiepriset i ett motsatt scenario vara för lågt sett till det uppskattade verkliga värdet i 

bolaget upptäcks det av investerare som köper aktien vilket leder till att priset pressas 

uppåt mot detta verkliga värde. Ett sådant beteende gör att dagens aktiekurs bör vara en 

god uppskattning av bolagets verkliga värde (Fama, 1965, s. 40).      

  

Den effektiva marknadsteorin existerar i tre former vilka är; svag form, semi-stark form 

och stark form (Malkiel & Fama, 1970, s. 383). Enligt den svaga formen inkluderar 

dagens aktiepris historisk information. Om möjligheten fanns att generera framtida 

abnormal avkastning genom att förutspå rörelser i aktiepriser via historiska priser skulle 

den redan vara upptäckt och den informationen vara inkluderad i aktiepriset. Den semi-

starka formen av EMT hävdar att aktiepriset alltid reflekterar all offentlig nåbar 

information. Om sådan information redan finns inkluderat i aktiepriset betyder det att en 

fundamental analys av bolagets värde inte är nödvändig att genomföra eftersom den 

informationen redan är känd av marknaden och således är inkluderad i priset. Vidare 
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konstaterar den starka formen av EMT att all information, såväl offentlig som privat, är 

inkluderad i aktiepriset vilket betyder att det inte heller finns någon möjlighet för 

investerare med insiderinformation att generera abnormala vinster (Malkiel & Fama, 

1970, s. 388). 

 

Då syftet med denna studie bland annat är att undersöka om mekaniska 

investeringsstrategier kan generera alfa är teorin om effektiva marknader relevant att 

belysa. Detta för att skapa en förståelse kring de olika uppfattningar som finns angående 

huruvida abnormal avkastning över tid går att uppnå eller inte. Den effektiva 

marknadsteorin representerar den sida av debatten där anhängare som Fama och French 

(1992) menar att aktier är rätt prissatta vilket betyder att enskilda investerare inte över tid 

kan skapa portföljer som överavkastar marknaden utan att ta högre risk. De som 

sympatiserar med den andra sidan av spektrumet, exempelvis Jegadeesh och Titman 

(1993), Shiller (2003) och Israel och Moskowitz (2013), menar att aktiemarknader inte 

alltid är effektiva och att det därav finns möjligheter för investerare att dra fördel av 

sådana felprissättningar genom olika investeringsstrategier. Författarna kommer i 

studiens analyskapitel att återkoppla till teorin och undersöka hur resultatet står sig i 

förhållande till den effektiva marknadsteorin. 

3.2 Beteendeekonomi och behavioral biases 

Allt eftersom den effektiva marknadsteorin fick genomslag växte, parallellt med 

utbredningen, även kritiken mot denna. Att alla investerare har tillgång till samma 

information och använder den för att fatta rationella beslut ifrågasattes allt mer. Bilden 

av att individer inte alltid kan agera rationellt i sitt beslutsfattande blev i högre grad 

studerat och forskning visade på brister i antagandet. Benämningen beteendeekonomi 

syftar på samspelet mellan psykologi och finans och har banat väg för ökad kunskap kring 

finansiella marknader (Shiller, 2003, s. 101). 

  

Forskarna Kahneman och Tversky (1979) presenterade i artikeln Prospect Theory 

individers attityder mot risk. Studien visar att individer lägger mindre vikt vid utfall som 

är mindre troliga i jämförelse med sådana utfall som med säkerhet kan nås. Denna effekt 

kallas certainty effect. Effekten leder till att investerare är riskaverta vid val som 

innefattar en säker vinst, alltså att de föredrar en säker mindre vinst mot en större vinst 

som inte uppnås med säkerhet. Däremot leder effekten vid val mellan en trolig större 

förlust och en mindre men säker förlust att de i stället blir risksökande i dessa fall eftersom 

de föredrar den större förlusten som “bara” är trolig (Kahneman & Tversky, 1979, s. 265–

269). Forskarna menar att olika individer använder och tolkar information olika vilket ger 

effekter som är betydande vid fattande av investeringsbeslut, vilket kallas isolation effect. 

En individ som står inför ett val mellan två alternativ verkar tendera att fokusera mer på 

de komponenter som är olika och ignorerar de komponenter som de båda valen delar. 

Eftersom val kan delas upp i lika och olika komponenter på ett antal olika sätt kan detta i 

sin tur leda fram till preferenser som skiljer sig från varandra (Tversky, 1972, refererad i 

Kahneman & Tversky 1979, s. 271). Ett sådant beteende visar på att två individer som 

står inför samma sorts val kan fatta olika beslut eftersom de kan fattas på olika grunder. 

Dessa effekter talar alltså emot den effektiva marknadsteorin och antagandet om att 

investerare är rationella i fattande av beslut. 
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Även forskare som Shiller (2003) menar att det finns svagheter i den effektiva 

marknadsteorin. Han hävdar att effektiva marknader kan fylla ett syfte som illustrationer 

av en perfekt värld men att de inte är deskriptiva för verkliga marknader (2003, s. 102). 

Shiller sammanfattar den forskning som visat på ett irrationellt beteende hos investerare 

och menar att det var under 1990-talet som en omfattande utveckling av 

beteendeekonomin skedde. Mer fokus lades vid denna tidpunkt på att studera människors 

psykologi och samspelet mellan psykologin och de finansiella marknaderna. Forskare 

hade vid den tidpunkten identifierat ett så pass betydande antal anomalier vilka indikerade 

att de tidigare teoretiska modellerna inte kunde förklara variationerna som syntes i 

avkastning (Shiller, 2003, s. 90–91).   

  

Inom beteendeekonomin talas det om att individers fattande av beslut kan påverkas av 

psykologiska fallgropar, kallade behavioral biases. När ett beslut ska fattas där faktorer 

som risk och osäkerhet finns med kan dessa typer av fel uppkomma eftersom individer 

adderar känslor vid sin bedömning. Två stycken av de biases som kontinuerligt behandlas 

i forskningslitteraturen är flockbeteende (herding) och disposition effect, vilka båda sägs 

påverka aktiemarknaders effektivitet. 

 

Bikhchandani och Sharma (2000) menar att det existerar ett flockbeteende på de 

finansiella marknaderna som gör att de blir mindre stabila och mer sårbara. Investerare 

kan agera som en flock i stället för att basera deras investeringsbeslut på information de 

själva utvärderat. Investerare misstror sin egen förmåga och kan agera utifrån tron om att 

en grupp av investerare inte kan ha fel. Det uppstår en slags snöbollseffekt när de 

investerare som initialt fattar ett beslut i en viss riktning får andra att följa efter dem. De 

som följer efter initiativtagarna känner inte till vilken information investeringsbeslutet 

fattades på, vilket kan leda till ett kollektivt felaktigt investeringsbeslut (Bikhchandani & 

Sharma, 2000, s. 279–281). Ett sådant beteende gör att de psykologiska fallgroparna 

(behavior biases) kan förstärkas och flyttas mellan individer. 

  

Disposition effect beskrivs av bland andra Shefrin och Statman (1985) som en 

psykologisk fallgrop där investerare tenderar att fatta felaktiga beslut kring vilka aktier 

de väljer att sälja av och vilka de väljer att behålla. Investerare vill känna stolthet och 

undvika känslor av ånger. Att sälja en aktie till förlust kan framkalla ånger, men att sälja 

med vinst kan framkalla stolthet. Detta är en förklaring till att investerare tenderar att 

realisera vinster för tidigt men väljer att behålla förlorande aktier för länge (Shefrin & 

Statman, 1985, s. 781–782). Odean (1998) visar att de aktier som säljs av en investerare 

i genomsnitt ger en högre avkastning än de som investeraren väljer att behålla i sin portfölj 

(Odean, 1998, s. 1796). En studie av Feng och Seasholes (2005) visar de att det har 

betydelse hur länge en investerare har varit verksam inom handel med värdepapper. De 

finner att erfarna investerare påverkas mindre av disposition effect och att oviljan att sälja 

förlorande aktier reduceras med erfarenhet. Däremot består tendensen gällande att 

investeraren väljer att realisera vinsten i ett för tidigt stadie. Utöver dessa behavioral 

biases existerar flera sådana som inte omnämns i denna studie. Gemensamt för samtliga 

är att de talar för att marknader inte kan vara helt effektiva, vilket gör att de är relevanta 

att ta upp i studiens teoretiska utgångspunkt.     

  

Som nämnts ovan har fältet med kritik mot EMT breddats och allt mer forskning har 

publicerats där resultatet visar att anomalier på aktiemarknader existerar (Bird & 

Casavecchia, 2007b; Israel & Moskowitz, 2013; Jegadeesh & Titman, 1993; Lakonishok 

et al., 1994; Leivo & Pätäri, 2011). Om anomalier på aktiemarknaden existerar menar 
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författarna av denna studie att teorier inom beteendeekonomin kan bidra med en 

förklaring. Resultat som talar emot att marknader är effektiva och att framtida aktiekurser 

inte går att förutspå av enskilda investerare är således av relevans för denna studie. Att 

aktiekurserna inte avspeglar bolagens fundamentala värde kan alltså vara ett resultat av 

irrationellt beteendet hos investerare eftersom de kan hamna i psykologiska fallgropar vid 

beslutsfattande. Eftersom teorier kring beteendeekonomin, inkluderat psykologiska 

fallgropar, utgår från att individer inte fullt ut agerar rationellt är begreppen kopplade till 

studiens syfte, huruvida det är möjligt att generera alfa via olika mekaniska 

investeringsstrategier. Det vill säga att om investerare på marknaden inte är rationella, 

vilket leder till felprissättningar på aktier, bör det finnas möjligheter för investerare att 

generera abnormal avkastning över tid.           

3.3 Den adaptiva marknadshypotesen 

Enligt den effektiva marknadsteorin går det inte för en enskild investerare att överavkasta 

marknaden på grund av att alla aktier redan är korrekt prissatta. Beteendeekonomin menar 

i jämförelse att det existerar anomalier på marknaden vilka förklaras av individers 

irrationella agerande. Den adaptiva marknadshypotesen (AMH) länkar samman den 

effektiva marknadsteorin med principerna inom beteendeekonomin. Denna 

vidareutvecklade teori presenterades av Andrew Lo år 2004 i artikeln The Adaptive 

Markets Hypothesis: Market Efficiency from an Evolutionary Perspective. I artikeln 

framgår att de fallgropar som inom beteendeekonomin definieras som behavioral biases 

egentligen hänförs till att individer ständigt utvecklas och anpassar sig till de förändringar 

som sker i miljön de verkar i. I artikeln framförs fem praktiska implikationer som visar 

hur den adaptiva marknadshypotesen särskiljer sig från den effektiva marknadsteorin. 

 

Den första implikationen handlar om att förhållandet som finns mellan risktagande och 

avkastning troligtvis inte är stadigvarande sett över tid. Den population som verkar inom 

marknadens ekologi har preferenser som ständigt kan förändras. Därav kan slutsatsen dras 

att om riskpreferenserna ändras bör riskpremien för aktier också vara föränderlig (Lo, 

2004, s. 21). Vidare menar AMH att beroende på vilka investerare som verkar på 

marknaden så påverkas riskpreferenserna. Exempelvis kan investerare som befann sig på 

marknaden fram till och med att teknologibubblan brast ha dragit sig ur marknaden efter 

att ha upplevt stora förluster. En sådan händelse leder till att populationen av investerare 

som verkar på marknaden ser annorlunda ut efter millenniumskiftet. Den andra 

implikationen är att arbitragemöjligheter kan existera på marknader. Detta är något som 

går emot den traditionella EMT som menar att arbitragemöjligheter inte existerar på 

grund av att aktier är korrekt prissatta. Enligt AMH är marknader komplexa i sin dynamik 

och fenomen som trender, cykler, bubblor och mani existerar. Grossman och Stiglitz 

(1980, refererad i Lo 2004, s. 22) skriver att utan möjligheter till arbitrage fungerar inte 

finansiella marknader eftersom att motiven som investerare har för att insamla 

information i sådana fall skulle försvinna. Att olika investeringsstrategier presterar olika 

bra beroende på marknadsmiljö är den tredje implikationen som också skiljer AMH från 

EMT. Enligt den adaptiva marknadshypotesen är marknader mer eller mindre effektiva i 

cykler vilket gör att en investeringsstrategi som är mindre lönsam under en tid kan 

återhämta sig och bli lönsam i takt med hur marknaden förändras (Lo, 2004, s. 22–23). 

Vidare eftersträvar investerare främst att överleva, och enligt AMH är nyckeln till att 

överleva innovation. Enligt EMT kan en investerare genom att ta en viss risk uppnå vilken 

avkastning de önskar. AMH menar i stället att en investerare ska anpassa sig till ändrade 

marknadsförhållanden för att uppnå önskad avkastning, eftersom att förhållandet mellan 
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risk och avkastning ständigt förändras (Lo, 2004, s. 23). AMH framhåller att det primära 

och enda målet av betydelse för alla marknadens deltagare är just överlevnad. Det är först 

i andra hand som motiv som att vinst- och nyttomaximera blir betydande (Lo, 2004, s. 

24). Stöd inom akademin för den adaptiva marknadshypotesen har publicerats av bland 

annat forskare som exempelvis Rodriguez et al. (2014) vilka visade att Dow Jones 

Industrial Average mellan åren 1929–2014 varierar i effektivitet. Ytterligare stöd för 

AMH publicerades av Urquhart och Mcgroarty (2014, 2016) som undersökt fyra av de 

största aktiemarknaderna mellan åren 1990–2014. 

  

Eftersom den adaptiva marknadshypotesen är utvecklad från teorierna kring 

beteendeekonomi och den effektiva marknadsteorin anser författarna att teorin är av 

relevans i sammanhanget. I syftet till denna studie ingår att undersöka huruvida ett antal 

mekaniska investeringsstrategier kan generera alfa. För att svara på studiens syfte och 

frågeställningar kommer portföljer skapas för att studera valda strategier i jämförelse mot 

valt index och varandra. När datan förädlats kommer eventuella kopplingar kring de 

implikationerna som Lo (2004) framför inom teorin AMH att undersökas. Huruvida 

aktiepriser exempelvis är mer eller mindre effektiva under vissa tidsperioder kommer att 

utredas genom att analyser av de olika portföljernas risk och avkastning genomförs. Då 

den valda tidsperioden mellan år 2006–2016 innefattar både en bull- och en bear market 

ser författarna det som intressant att undersöka huruvida marknadens effektivitet påverkas 

beroende på den ekonomiska trenden, vilket enlig AMH bland annat kan bero på ändrade 

preferenser hos investerare. 

3.4 Modern portföljteori, Capital Asset Pricing Model, 

Trefaktormodellen, Fyrfaktormodellen 

Nedan presenterar författarna Markowitz teoretiska verk modern portföljteori (MPT) följt 

av de tre beräkningsmodellerna som samtliga härstammar från samma utgångspunkt 

gällande risk och förväntad avkastning. Capital Asset Pricing Model, trefaktormodellen 

och fyrfaktormodellen kommer samtliga att användas till att skatta variationen i 

portföljernas avkastning i resultatdelen. Att inkludera dessa beräkningsmodeller i den 

teoretiska utgångspunkten tjänar delsyftet med studien, vilket handlar om att utreda 

huruvida valet av beräkningsmodell har betydelse för bedömningen av portföljernas 

prestationer.  

 

Nobelpristagaren Harry Markowitz kallas idag fadern till modern portföljteori efter hans 

verk Portfolio Selection. Markowitz modell (1952, s. 82) beskriver att det finns två viktiga 

aspekter som måste beaktas vid investeringsbeslut: förväntad avkastning och 

avkastningens volatilitet. Att maximera förväntad avkastning och minimera volatilitet är 

enligt teorin centralt för portföljoptimering.  Genom att investera i flertalet tillgångar kan 

risken minskas. Eftersom tillgångarna har olika individuella risker minskar portföljens 

totala risk. Markowitz (1952, s. 79) kom däremot fram till att all risk inte går att 

diversifiera bort eftersom tillgångarna korrelerar med varandra, vilket idag definieras som 

systematisk risk, beta. Markowitz menar att det finns en avvägning att beakta, att högre 

risk kan vara accepterad för investerare i de fall den även leder till högre avkastning, men 

endast om risken genererar högre avkastning. 

 

Capital Asset Pricing Model (CAPM) är en allmän jämviktsmodell som bygger på 

Markowitz teori. Modellen anses vedertagen inom såväl akademin som praktiken. 

Grundaren av modellen, William Sharpe (1964) beskriver i artikeln Capital Asset Prices: 
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A Theory of Market Equilibrium under Conditions of Risk den engelska termen ‘capital 

market line’. Uttrycket beskriver den avkastning en investerare kan förvänta sig baserat 

portföljens riskfria ränta samt hur stor systematisk risk (beta) som den är exponerad mot 

(Sharpe, 1964, s. 426). I jämvikt på marknaden är priserna på tillgångar anpassade så att 

en rationell investerare kan uppnå vilken förväntad avkastning som än önskas längst 

linjen, capital market line. En investerare kan däremot inte uppnå en högre förväntad 

avkastning utan att acceptera att denne exponerar sig mot en högre systematisk risk 

(Sharpe, 1964, s. 425). Formeln för CAPM möjliggör beräkningar av den förväntade 

avkastningen för en tillgång eller en portfölj genom att den riskfria räntan adderas med 

en riskpremie. Modellen kan användas av investerare inför fattande av investeringsbeslut. 

Alltså, om en tillgångs förväntade avkastning enligt CAPM inte når investerarens 

avkastningskrav bör inte någon investering ske. Däremot innehåller CAPM antaganden 

som att investerare är rationella, har homogena förväntningar samt att de kan låna på lika 

villkor till samma ränta, vilka är antaganden som kan misstämma med verkligheten 

(Sharpe, 1964, s. 433). 

   

Med tiden utvecklades tankegångarna gällande hur akademin såg på risk och avkastning. 

Det centrala antagandet i CAPM om att avkastning och systematisk risk (beta) är positivt 

korrelerade ifrågasattes allt oftare (Fama & French, 1992, s. 449). År 1992 publicerade 

Fama och French forskningsartikeln The Cross-Section of Expected Stock Returns där de 

vidareutvecklat CAPM till en modell vilken beskriver aktiers avkastning baserat på tre 

faktorer. Modellen heter trefaktormodellen och inkluderar, till skillnad från CAPM, 

ytterligare två variabler utöver beta som tillsammans förklarar den förväntade 

avkastningen för en portfölj. Dessa variabler är bolagets storlek (SMB) samt bolagets eget 

kapital i relation till priset (HML). Fama och French (1992) menar att investerare som 

köper värdeaktier, aktier med lågt pris sett till eget kapital, tar på sig mer risk och därför 

genereras ingen överavkastning. Likaså menar författarna att investerare som handlar 

bolag av mindre storlek, också tar högre risk. Fama och French (1992, s. 451) konkluderar 

att de två variablerna SMB och HML, i kombination med beta, har hög förklaringsgrad 

och kan beskriva en stor del av en portföljs förväntade avkastning. Denna modell har 

tillsammans med EMT en stark etablering i akademin och artikeln The Cross-Section of 

Expected Stock Returns är en av de mest citerade artiklarna inom finans. 

 

Ett antal år efter att trefaktormodellen fick genomslag vidareutvecklade Carhart modellen 

till den så kallade fyrfaktormodellen. Forskaren publicerade år 1997 en artikel där han 

argumenterar för den ytterligare faktorn som enligt studien gör att modellen på ett ännu 

bättre sätt förklarar variationen i avkastning. Fyrfaktormodellen innehåller i tillägg till de 

tre tidigare faktorerna beta, SMB och HML, även momentum som en riskfaktor. I sin 

forskning utvärderade Carhart prestationen hos drygt 1800 fonder med hjälp av 

omfattande data från en observationsperiod på mer än 30 år. Prestationen utvärderades 

med såväl CAPM, trefaktormodellen och fyrfaktormodellen. Sammanfattat visar Carhart 

i sin teori att den modifierade modellen innehållandes momentum (fyrfaktormodellen) på 

ett bättre sätt än både CAPM och trefaktormodellen redogör för variationen i 

fondförvaltarnas avkastning (Carhart, 1997, s. 61–62). Carhart menar att det faktum att 

en fond presterar väl ett år inte beror på talangfulla fondförvaltare som väljer ut de bästa 

aktierna. Snarare förklaras avkastningen bland annat av att fonden till stor del kan råka 

innehålla föregående års vinnare som har positivt momentum (Carhart, 1997, s. 57–58). 

Han kommer fram till att välpresterande fonder, alltså fonder med positivt momentum, 

kommer att ha abnormal avkastning året efteråt men att effekten sedan avtar. Carhart 

menar därför att investerare bör köpa föregående års toppresterande fonder, samtidigt som 
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denne avyttrar de fonder som presterat sämst under föregående år för att få högsta möjliga 

avkastning. Däremot avtar effekten om fonders tidigare prestation rankas efter längre 

horisonter än ett år (Carhart, 1997, s. 79–81). Efter att Carhart publicerade sin artikel om 

fyrfaktormodellen har momentumeffekten studerats av flertalet forskare som i denna 

studie omnämns vidare i kapitel 4. 

 

De ovan presenterade teoretiska utgångspunkterna MPT, CAPM, trefaktormodellen samt 

fyrfaktormodellen har gemensamt att de argumenterar för att högre avkastning förklaras 

genom ett ökat risktagande och att det således inte uppstår någon överavkastning. 

Samtliga beräkningsmodeller är av relevans i denna studie eftersom de bidrar med en 

grundläggande förståelse för hur författarna ska gå tillväga för att avgöra huruvida någon 

av de mekaniska investeringsstrategierna presterar bättre än valt index. En sådan 

bedömning sker till stor del genom en granskning av vilken riskjusterad avkastning 

portföljerna genererar. Författarna måste med andra ord inkludera aspekten av vilken risk 

en portfölj genererar i förhållande till marknaden för att göra en korrekt bedömning av 

strategin. I studiens resultatdel kommer portföljernas prestationer utvärderas med hjälp 

av flertalet statistiska modeller och eventuella alfa-värden presenteras. Författarna 

kommer oavsett resultat att analysera huruvida argumenten ovan, gällande att högre 

avkastning förklaras av ökat risktagande, håller. Genereras däremot ett positivt signifikant 

alfa i någon av strategierna betyder utfallet att en strategi kan uppnå en högre avkastning 

än vad som är förväntat givet den risknivå som antas. Ett sådant resultat skulle således 

tala emot de ovanstående etablerade teorierna. 
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3.5 Sammanfattning av teoretisk utgångspunkt 

Nedan följer en sammanfattning av de teorier samt modeller som ingår i kapitel 3. 

Random Walk, Den Effektiva Marknadsteorin (EMT) 

• Aktiekurser rör sig slumpmässigt och framtida aktiekurser kan inte förutspås. 

• Marknader är effektiva. Priserna inkluderar all tillgänglig information. 

• En investerare kan inte uppnå abnormal avkastning. Det finns inga möjligheter för 

arbitrage i effektiva marknader.    

 

Beteendeekonomi, Behavioral Biases 

• De anomalier som existerar på aktiemarknaden beror på irrationellt agerande hos 

investerare. 

• Investerare påverkas av psykologiska fallgropar (behavioral biases) när de involverar 

känslor vid beslut där faktorer som risk och osäkerhet ingår. 

• Investerare är inte rationella när de fattar beslut 

  

Den Adaptiva Marknadshypotesen (AMH) 

• EMT och beteendeekonomi har vidareutvecklats till AMH där individer ständigt 

anpassar sig till förändringar på marknaden. 

• Marknadseffektivitet är tidsvarierande i perioder, vilket betyder att relationen mellan 

risk och avkastning inte är konstant över tid.  

• Arbitragemöjligheter existerar på aktiemarknader. 

• Beroende på vilken miljö som råder på marknaden kan en investeringsstrategi prestera 

olika väl. 

 

 Modern Portföljteori, CAPM, Trefaktormodellen, Fyrfaktormodellen 

• Vid investeringsbeslut tar investerare hänsyn till förväntad avkastning och 

avkastningens volatilitet (risk). 

• Genom diversifiering kan viss risk minska, men den systematiska risken (beta) går inte 

att diversifiera bort. 

• Högre risk kan accepteras endast om en högre avkastning uppnås. 

• En investerare kan beräkna förväntad avkastning med CAPM, vilken innefattar den 

riskfria räntan och en riskpremie. 

• Trefaktormodellen är en vidareutveckling av CAPM och innehåller tre faktorer (beta, 

SMB, HML) som i hög grad förklarar en portföljs förväntade avkastning. 

• Fyrfaktormodellen är en vidareutveckling av trefaktormodellen och inkluderar 

momentum som en fjärde faktor. Carhart (1997) som grundat modellen menar att dessa 

fyra faktorerna förklarar variationen i en portföljs förväntade avkastning bättre än 

tidigare beräkningsmodeller. 
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4. Empirisk forskning 
I följande kapitel vill författarna ge läsaren en övergripande bild över den forskning som 

finns kring investeringsstrategier utformade efter anomalierna värde och momentum. 

Främst läggs kapitlets fokus på den tidigare forskning som författarna anser bäst hör 

samman med denna studies syfte samt problemformulering. Inledningsvis presenteras de 

studier som motiverar valet av värdestrategierna EV/S och EV/EBIT. Efter detta redogör 

författarna för de studier som visat att kombinationen momentum och värde är 

fördelaktig. Avslutningsvis redovisas en sammanfattning av den empiriska forskningen i 

en tabell. 

   

Kunskap kring huruvida aktiers verkliga värde reflekteras i aktiepriserna är en debatt som 

redan på 1930-talet intresserade forskare. Efter The Great Depression utvecklades 

debatten mellan akademin och investerarna på marknaden (Pätäri & Leivo, 2017, s. 79). 

Prissättningsteorier gjorde att allt fler av de aktiva investerarna fann motiv till att använda 

investeringsstrategier som baserades på att aktier inte handlades till sitt rätta pris. Efter 

att CAPM introducerades publicerades en tid efter motstridiga resultat där det påstådda 

linjära förhållandet mellan risk och avkastning ifrågasattes (Pätäri & Leivo, 2017, s. 79). 

Bara under de senaste årtiondena har flertalet investeringsstrategier som bevisligen 

genererat alfa utforskats inom akademin (se exempelvis Dhatt et al., 1999; Bird & 

Casavecchia, 2007a, 2007b). Pätäri och Leivo (2017, s. 80) menar att en anledning till att 

intresset för värdeanomalier är stort bland annat då existensen av dessa motsäger den 

semi-starka formen av marknadseffektivitet som nämns i den effektiva marknadsteorin 

(se avsnitt 3.1). Aktiepriser reflekterar med andra ord inte all offentlig information om 

det går att generera alfa genom att följa vissa investeringsstrategier. Vidare väcker 

värdeanomalierna uppmärksamhet eftersom de inte verkar försvinna när de blivit 

upptäckta, vilket de borde göra om marknaderna fungerar effektivt (Pätäri & Leivo, 2017, 

s. 80). Två av de mest undersökta anomalierna på aktiemarknaden baserade på att 

investera i värdeaktier är P/B-anomalin och P/E-anomalin. Nicholson (1960) var först 

med att dokumentera att aktier med lågt värde på nyckeltalet P/E presterade väl, men 

huruvida måtten på portföljernas prestationer var riskjusterade framkom inte i studien. 

Efter denna publikation följde även Basu (1975) upp med forskning där stöd för att 

anomalin existerade presenterades. I dessa studier var dessutom portföljerna som skapats 

av aktier med lågt värde på nyckeltalet P/E överlägsna även riskjusterat. Stattman 

publicerade år 1980 bevis för att P/B-anomalin existerade på den amerikanska 

aktiemarknaden och menade att investerare bör införskaffa aktier med låga värden på 

nyckeltalet P/B för att lyckas. Vidare är P/B det värdenyckeltal som mest frekvent 

undersökts inom litteraturen kring värdepremier. Detta trots att kritik har framförts 

gällande att bokförda värden på en tillgång inte alltid är rättvisande (Pätäri & Leivo, 2017, 

s. 82–99).       

4.1 Bolagsvärde i kombination med sales och EBIT    

4.1.1 P/S och EV/S 

Eftersom forskning kring nyckeltalet EV/S saknas i dagsläget sammanfattas 

inledningsvis studier som undersökt nyckeltalet P/S, vilket är nära besläktat med EV/S. 

Sedan presenteras en motivering till varför EV/S teoretiskt kan vara mer fördelaktigt att 

inkludera i en investeringsstrategi. 

  



 

22 

 
 

 

Att basera investeringsstrategier på nyckeltalet P/S ökade i popularitet kring 

millennieskiftet. Runt denna tidpunkt hade många teknik- och kommunikationsföretag 

negativa bokförda värden (book value) och negativa vinster (earnings) vilket gjorde att 

analytiker fick svårt att basera rekommendationer på nyckeltal som P/B och P/E. Fördelen 

med nyckeltalet P/S är att information gällande ett bolags försäljning (S) ofta finns 

lättillgängligt samt att försäljningssiffror, till skillnad från bokförda värden och vinst, inte 

lika lätt går att manipulera (Damodaran, 2012, refererad i Pätäri & Leivo 2017, s. 119). 

Däremot finns nackdelar som att bolag som uppvisar en hög försäljning fortfarande kan 

gå med förlust, samt att ett bolag via att öka sin skuldsättningsgrad kan öka sin försäljning 

vilket påverkar bolagets risk (Pätäri & Leivo, 2017, s. 119). Oavsett detta har P/S varit ett 

välfungerande mått för värdeinvesteringsstrategier, vilket bland andra Dhatt et al. (1999), 

Barbee et al. (2008) och Gharghori et al. (2013) har undersökt närmare.     

  

Dhatt et al. (1999) studerade nyckeltalen P/S, P/B och P/E och gjorde en jämförelse 

mellan investeringsstrategier som inkluderade dessa. I portföljerna som delades upp efter 

deciler (tiondelar) exkluderades de bolag som hade negativa värden på något av de tre 

nyckeltalen. Däremot inkluderades dessa för portföljerna som skapades separat för de 

olika nyckeltalen. I genomsnitt baserades studien på 1981 aktier inom indexet ’Russell 

2000’, vilket är ett aktieindex som ofta används som riktmärke för small-cap bolag. 

Perioden som undersöktes sträckte sig mellan åren 1979 till 1997. I studien exkluderade 

forskarna de 1000 största bolagen i ’Russell 2000’ och ombalansering av portföljerna 

skedde en gång per år i slutet av juni (Dhatt et al., 1999, s. 61). För att undvika effekten 

av så kallat survivorship bias, vilket betyder att bolag som slutat verka någon gång under 

den undersökta tidsperioden exkluderats i studien, har forskarna manuellt arbetat med att 

identifiera de bolag som saknades i det initiala datamaterialet via sekundära källor. Hade 

studien inte tagit hänsyn till survivorship bias och exkluderat bolag som gått i konkurs 

blir resultatet missvisande eftersom en investerare som ska fatta beslut i verkligheten inte 

vet vilka bolag som kommer att upphöra i framtiden. Efter det manuella arbetet 

genomförts och döda bolag inkluderats i studien saknades mindre än en procent av alla 

bolag, vilket inte bör ha påverkat studiens resultat märkbart. Forskarna har även tagit 

hänsyn till look-ahead bias då de har använt en förskjuten period från att företagen 

avslutat sitt räkenskapsår till att datan samlades in (Dhatt et al., 1999, s. 61). Detta innebär 

alltså att en investerare i verkligheten skulle haft tillgång till samma information som 

studien baserades på vilket är en nödvändighet för studiens trovärdighet. Forskarna fann 

i studien signifikant stöd för att nyckeltalet P/S är den bästa indikatorn på värde och att 

nyckeltalet är överlägset P/B och P/E. De visade även att värdeaktier presterade bättre än 

tillväxtaktier oavsett vilket av de tre nyckeltalen som undersöktes. Vidare kom de fram 

till att en investeringsstrategi som innefattar kombinationen av de tre nyckeltalen med 

lägst P/S, P/B och P/E slår index med i genomsnitt sex procentenheter årligen och att en 

sådan composite value-portfölj ger den bästa riskjusterade avkastningen (Dhatt et al., 

1999, s. 67). 

Barbee et al. (2008) undersökte i likhet med Dhatt et al. (1999) också de tre nyckeltalet 

P/S, P/B, P/E men lade även till nyckeltalet P/CF (pris dividerat med kassaflöde) i studien. 

Forskarna undersökte data från perioden som sträckte sig mellan år 1981–2000 och 

inkluderade amerikanska bolag som fanns på NYSE, AMEX eller NASDAQ:s over-the-

counter-marknad under dessa årtal. Urvalet bestod av i genomsnitt 1290 bolag och 

portföljerna formades genom att rangordna nyckeltalen och sedan dela bolagen i kvintiler 

(fem delar) för att sedan kombinera dessa. I studien exkluderades bolag som hade extrema 

värden (den högsta och lägsta procenten) för något av nyckeltalen samt bolag som visade 

negativa värden på något av nyckeltalen. Bolag vars räkenskapsår inte följer kalenderåret 
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samt bolag med marknadsvärden i den lägsta kvintilen uteslöts också (Barbee et al., 2008, 

s. 2–3). Forskarna utförde i studien även tester där investeringar i värdeaktier jämfördes 

med investeringar i tillväxtstrategier. Att investera i värdeaktier under den undersökta 

perioden gav högre genomsnittlig avkastning än att investera i tillväxtaktier oavsett vilket 

av de fyra nyckeltalen som undersöktes. Värdeaktier (lågt P/S) hade även signifikant 

högre avkastning i nio år, medan tillväxtaktier (högt P/S) i jämförelse endast hade 

signifikant högre avkastning i fyra år. Samtidigt visar forskarna att den högre 

avkastningen inte nödvändigtvis beror på högre exponering mot risk eftersom 

standardavvikelsen för avkastningen hos värdeaktier var lägre än vad den var för 

tillväxtaktier (Barbee et al., 2008, s. 9). Barbee et al. (2008, s. 2) menar också att P/S kan 

vara ett undervärderat värdemått. Detta på grund av att investerare verkar lägga mer fokus 

på strategier kring etablerade nyckeltal som P/B och P/E vilket gör att informationen i 

dessa två nyckeltal är bättre inkluderad i avkastningen. Utöver detta utförde forskarna 

även årliga t-test på avkastningen för portföljerna och fick stöd för att P/S är det nyckeltal 

där värdeaktier relativt konstant över tid presterar bättre än tillväxtaktier (Barbee et al., 

2008, s. 9). 

Förutom publikationerna från Dhatt et al. och Barbee et al. har Ghaghori et al. (2013) 

utfört en studie kring värdeaktier på den australiensiska aktiemarknaden. Forskarna 

menar att den australiensiska marknaden är av intresse för att den är mindre och mer 

koncentrerad än den amerikanska marknaden och sådana marknadsförhållanden kan vara 

gynnsamma för effekten mellan värde- och tillväxtaktier (Gharghori et al., 2013, s. 395). 

Studien inriktade sig på nyckeltalet P/S samt på fyra andra nyckeltal och undersökte 

aktiedata från perioden mellan år 1993 till år 2009. För att minimera risken för look-ahead 

bias väntade forskarna fyra månader från att bolagens räkenskapsår slutade till att de 

studerade bolagens aktiepris. Utöver detta uteslöts de bolag som ingick i den finansiella 

sektorn från studiens urval. En svaghet med studien är att ungefär en fjärdedel av bolagen 

i urvalet inte hade publicerat något mått på deras försäljning, vilket påverkar effekten av 

P/S som värdemått. Däremot var detta väntat eftersom många firmor inom urvalet 

arbetade med naturtillgångar alternativt verkade inom gruvindustrin där de första 

verksamhetsåren ofta kan vara mödosamma, vilket speglas i deras redovisning 

(Gharghori et al., 2013, s. 397). Studien resulterade i att forskarna kunde bekräfta 

existensen av värdepremier på den australiensiska aktiemarknaden. Av de undersökta 

nyckeltalen hade P/S den högsta värdepremien. Vidare ger forskarna rådet till 

australiensiska investerare att fortsättningsvis inte endast fokusera på P/B i 

investeringsstrategier (Gharghori et al., 2013, s. 416).        

Det finns som nämnt ovan flertalet studier som kommit fram till slutsatsen att P/S är ett 

lämpligt nyckeltal att rangordna värdeaktier efter i investeringsstrategier. Däremot menar 

Pätäri och Leivo (2017, s. 158) att bevisen för huruvida P/S-anomalin existerar på 

marknader utanför den amerikanska är mer tvetydiga vilket gör att anomalin bör 

undersökas närmare på dessa marknader. Eftersom variabeln bolagsvärde (EV) har 

fördelen att bolagets skuldsättning tas i beaktning kan EV motiveras som en bättre lämpad 

komponent i stället för det traditionellt använda pris (P) (Pätäri & Leivo, 2017, s. 142). 

Vid uppköp av ett helt bolag måste de skulder som bolaget har räknas in i priset på bolaget 

eftersom uppköparen kommer att ansvara för att dessa betalas efter uppköpet (Pätäri & 

Leivo, 2017, s. 137). När en investerare köper en aktie, vilket är en del i ett bolag, bör 

skulderna således vara en betydande faktor att ta hänsyn till, då dessa indirekt ingår i 

aktieköpet. Med anledning av detta ville författarna av denna studie undersöka 

omfattningen av den forskning som eventuellt existerar kring nyckeltalet EV/S. 

Författarna fann efter att ha fördjupat sig inom området kring värdeanomalier att någon 
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forskning kring just detta nyckeltal inte hittills verkar ha publicerats. Däremot finns 

indikationer som leder författarna till slutsatsen att sådan forskning bör genomföras. 

Pätäri och Leivo (2017, s. 158) betonar när de sammanfattar existerande värdeanomalier 

på världens aktiemarknader att det existerar ett tydligt forskningsgap kring anomalin 

EV/S och de hävdar att ingen forskning hittills genomförts kring detta nyckeltal som 

värderingskriterium. Detta ses som förvånande då nyckeltalet P/S, som nämnt, visar goda 

resultat och EV i förhållande till P har en mer teoretiskt solid uppbyggnad. 

4.1.2 EV/EBITDA och EV/EBIT 
Nedan följer en sammanställning av forskning som existerar kring värdestrategin som går 

ut på att investera i bolag med låga värden på EV/EBITDA. Sedan presenteras motiven 

för att författarna i stället väljer att inkludera nyckeltalet EV/EBIT i denna studie. 

 

Inom området anomalier innehållande bolagsvärde (EV) har forskare identifierat en 

strategi som har visat sig generera hög abnormal avkastning. Investeringsstrategin går ut 

på att investera i bolag med låga värden på EV/EBITDA. Nyckeltalet beskriver 

bolagsvärdet (EV) dividerat med vinst (E) före (B) räntor (I), skatt (T), nedskrivningar 

(D) och avskrivningar (A). Nyckeltalet är inte lika känsligt för bolag med dåliga finansiell 

ställning, som ett av de mest använda nyckeltalen, pris dividerat med vinst (P/E). Detta 

eftersom bolagsvärdet inkluderar eget kapital och skulder och exkluderar likvida medel 

(Leivo & Pätäri, 2011, s. 403). 

  

Forskarna Leivo et al. (2009) fann stöd för att en värdestrategi baserad på nyckeltalet 

EV/EBITDA fungerade väl på den finska aktiemarknaden. Studien genomfördes baserat 

på data från år 1991 till år 2006 och innehöll bolag registrerade på Helsinki Stock 

Exchange. Bolag som avregistrerades under observationsperioden har inkluderats vilket 

betyder att studien inte påverkats av survivorship bias. I likhet med snarlika studier 

exkluderades finansiella bolag även i denna studie. Forskarna gjorde även antagandet att 

bolagens finansiella information ska finnas tillgänglig för allmänheten fyra månader efter 

avslutat räkenskapsår. Eftersom de använt denna förskjutna period och investerat den 1 

maj bör den data de använder finnas tillgänglig för en verklig investerare och de undviker 

därmed look-ahead bias. I stället för att använda innehavsperioder om ett år har forskarna 

använt sig av treåriga innehavsperioder för att undersöka om detta ökar den relativa 

prestationen för värdestrategin (Leivo et al., 2009, s. 9–10). I studien skapar forskarna 

både portföljer med de fyra nyckeltalen (EV/EBITDA, P/B, P/E, P/S) individuellt samt 

tre portföljer där dem kombineras på olika sätt. I de resultat som forskarna presenterade 

hade värdeportföljerna i de två kvintilerna (femtedelarna) med lägst EV/EBITDA 

presterat signifikant bättre än marknaden. Tillväxtportföljerna, alltså portföljerna med 

högst värde på nyckeltalet EV/EBITDA, genererade lägst riskjusterad avkastning. De 

goda resultaten för värdeportföljerna förklarades inte heller av högre risk då både 

volatiliteten och betavärdena var klart lägre för dessa portföljer jämfört med 

tillväxtportföljerna (Leivo et al., 2009, s. 14). Leivo et al. (2009) fann även stöd för att 

värdeportföljer kan prestera ännu bättre om de baseras på composite value, alltså att flera 

värdestrategier kombineras i portföljer utöver bolag med lågt värde på EV/EBITDA. 

Dessa resultat går alltså i linje med vad bland andra Dhatt et al. (1999) tidigare publicerat. 

Vidare fann forskarna resultat som visade på att skillnaden i prestationen mellan 

värdeportföljer och tillväxtportföljer är som mest betydande under bear markets. 

Skillnaden i avkastning är signifikant med en signifikansnivå på 1%. I bull markets är 

däremot inte skillnaden i avkastning mellan värde- och tillväxtportföljer signifikant. 

Sammantaget betyder dessa fynd att anledningen till att värdeportföljer sett över tid 
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presterar bättre än tillväxtportföljer mestadels kan hänföras till att de är så pass 

välpresterande under bear markets (Leivo et al., 2009, s. 27–29). 

  

Två forskare som också studerat prestationen hos nyckeltalet EV/EBITDA är Gray och 

Vogel (2012). De observerade perioden mellan år 1971 till år 2010 på den amerikanska 

aktiemarknaden och utförde tester på såväl likaviktade som värdeviktade portföljer 

innehållande fem nyckeltal. De kom fram till att den portfölj i kvintilen (femtedelen) med 

lägst EV/EBITDA presterade bättre än de andra kvintil-portföljerna som baserades på de 

övriga fyra nyckeltalen separat. När forskarna utvärderade de likaviktade portföljen 

innehållande EV/EBITDA presterade denna också bättre än övriga. Däremot kom 

EV/EBITDA portföljen på en andra plats efter ett annat EV-nyckeltal när portföljerna 

värdeviktades. Sammanfattningsvis innebär resultaten från denna studie att alla nyckeltal 

innehållande bolagsvärde (EV) presterade bättre än de nyckeltal som hade pris (P) i 

täljaren. Alltså, EV/FCF, EV/GP och EV/EBITDA presterade bättre än nyckeltalen P/E 

och P/B. Forskarna testade också att byta ut nyckeltalet EV/EBITDA mot EV/EBIT och 

de fann väldigt likartade resultat (Gray & Vogel, 2012, s. 121). De båda nyckeltalen är 

snarlika i sina beståndsdelar och detta gör att såväl EV/EBITDA som EV/EBIT har 

potential att prestera väl i en värdeportfölj.                  

  

Beroende på vilket synsätt som förespråkas kan antingen EBITDA eller EBIT användas 

som komponent i nyckeltal kombinerat med bolagsvärde (EV). Bland andra menar 

forskarna Pätäri och Leivo (2017, s. 137) att EBITDA är överlägset EBIT eftersom 

EBITDA exkluderar nedskrivningar (D) och amorteringar (A) visar måttet ett mer 

jämförbart rörelseresultat. Detta eftersom olika bolag kan använda sig av olika typer av 

metoder för avskrivningar på sina tillgångar vilket leder till att jämförelsen blir mer eller 

mindre skev på grund av dessa varierande redovisningsprinciper. I motsats menar de som 

förespråkar användandet av nyckeltalet EBIT att av- och nedskrivningar i realiteten är 

faktiska kostnader för ett bolag (Penman, 2013, refererad i Pätäri & Leivo 2017, s. 137). 

De kan med anledning av detta inte exkluderas utan bör tas hänsyn till för att få en bild 

av bolagets verkliga mående och lönsamhet. Vidare menar Chan och Lui (2011, s. 27) att 

eftersom av- och nedskrivningar innehåller information kring bolagets tidigare 

kapitalförbrukning, förser måttet investerare med bättre indikationer på hur bolagets 

framtida vinsttillväxt kan se ut. De menar att gränsdragningarna för vad som ingår i måttet 

är tydligare för EBIT vilket gör att de siffrorna kan anses mer jämförbara och trygga för 

den enskilda investeraren.   

 

Forskning kring prestationen hos nyckeltalet EV/EBIT har nyligen genomförts av Pätäri 

et al. (2016) på den finska aktiemarknaden. Studien som inkluderade aktier listade på 

Helsinki Stock Exchange baserades på data från år 1996 till år 2013 och undersökte 

nyckeltalet EV/EBIT tillsammans med de tre nyckeltalen P/S, P/B, P/E. Bolag som under 

perioden gått i konkurs eller försvunnit från det studerade indexet är också inkluderade 

vilket gör att studien inte påverkats av survivorship bias. De portföljer som skapades i 

studien var likaviktade och omformades varje år i slutet av april månad. Vidare 

exkluderades de bolag som ingick i den finansiella sektorn såväl som bolag vilka inte 

hade räkenskapsår som sammanföll med kalenderår. Urvalet bestod av mellan 59 till 121 

bolag som mötte kriterierna ovan (Pätäri et al., 2016, s. 78–80). Vidare inkluderar den 

undersökta tidsperioden både bear markets och bull markets för att öka förståelsen kring 

hur anomalierna beter sig vid olika typer av förhållanden på marknaden. Totalt under den 

undersökta perioden presterade EV/EBIT bäst som individuellt nyckeltal att forma en 

värdeportfölj av. Den genomsnittliga avkastningen för portföljen var högre än den för de 
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portföljer som formades av övriga individuella nyckeltal, samtidigt som volatiliteten för 

EV/EBIT-portföljen var en av de lägsta (Pätäri et al., 2016, s. 83). Detta resultat indikerar 

alltså att nyckeltal som innehåller bolagsvärde (EV) i täljaren är överlägsna de nyckeltal 

som innehåller pris (P). Forskarna kom även fram till att den bästa tredjedelen av 

värdeportföljerna förlorade mindre av sitt värde i bear markets jämfört med 

marknadsportföljen vilket starkt bidrar till att värdeportföljerna går bättre över tid (Pätäri 

et al., 2016, s. 106). Dessa fynd gällande värdeportföljers prestation i relation till 

marknadstillstånd går således i linje med vad Leivo et al. (2009) publicerade. Forskarna 

menar också att en investerare skapar ett större värde genom att investera i kombinationen 

av de fyra nyckeltalen, i stället för endast EV/EBIT, under bear markets. Däremot kan en 

investerare oavsett marknadstillstånd dra fördel av att kombinera nyckeltal i sin 

investeringsstrategi i stället för att begränsa sig till ett nyckeltal (Pätäri et al., 2016, s. 

101).   

Ovanstående studier har visat på fördelar med att investera i bolag med lågt EV/EBITDA 

alternativt lågt EV/EBIT. Som nämnt är de båda nyckeltalen snarlika sett till komponenter 

och båda kan prestera väl. Däremot har författarna beslutat att inkludera EV/EBIT i denna 

studie då de i likhet med Penman (2013, refererad i Pätäri & Leivo 2017, s. 137) anser att 

av- och nedskrivningar är reella kostnader som bör tas hänsyn till. Forskarna Dhatt et al. 

(1999) och Leivo et al. (2009) ovan talar även om att composite value-portföljer är mer 

fördelaktiga än portföljer bestående av endast en värdestrategi, vilket styrker argumenten 

för att författarna av denna studie vill undersöka fler än en värdestrategi. Att 

värdestrategier tenderar att prestera speciellt väl under bear markets finner författarna det 

intressant att undersöka under den valda tioårs-perioden. 

4.2 Momentum och värdeaktier i kombination 

Nedan presenteras momentum-anomalin initialt för att sedan följas av den forskning som 

konkluderar att det är kombinationen av värde- och momentumstrategier som genererar 

den bästa riskjusterade avkastningen. När begreppet momentum används nedan avser 

författarna prismomentum, en positiv trend i aktiepriset.      

 

Bland den mängd forskare som ifrågasatt aktiemarknadens effektivitet genom åren 

återfinns Jegadeesh och Titman (1993). Forskarna menar att investeringsstrategier 

formade efter vilken avkastning en aktie genererat hittills bör fungera (Jegadeesh & 

Titman, 1993, s. 68) och de avsåg i sin studie att undersöka den så kallade 

momentumeffekten hos aktierna. Det vill säga huruvida de aktier som hittills genererat 

en positiv avkastning även fortsättningsvis kommer att göra detta. Forskarnas studie 

genomfördes på data från NYSE och AMEX under perioden mellan år 1965 till 1989 och 

innehavsperioderna för de portföljer som skapades i studien varierade mellan ett till fyra 

kvartal. De testade både hur väl momentumportföljerna presterade med en ettårig ‘buy 

and hold’-strategi och undersökte även prestationen om portföljerna i stället 

omallokerades månadsvis. Resultatet visade att ‘buy and hold’-strategin, med 

innehavsperiod om ett år, genererade lite bättre resultat (Jegadeesh & Titman, 1993, s. 

68). Vidare undersökte forskarna även med hjälp av back-testing hur strategin presterade 

före år 1965, när marknaden till viss del var mer volatil och kom fram till att strategin 

under dessa år inte genererade lika hög avkastning (Jegadeesh & Titman, 1993, s. 85). 

Studien kom fram till att investerare kan uppnå signifikant högre riskjusterad avkastning 

om de köper de aktier som haft en positiv prisutveckling i närtid och avyttrar de aktier 

som presterat dåligt (Jegadeesh & Titman, 1993, s. 65). Vidare finner forskarna stöd för 

att den högre avkastningen som strategin genererar inte beror på ökad systematisk risk. 
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Detta då det observerade betavärdet för den portfölj som formades av aktier med positivt 

momentum (vinnarportföljen) faktiskt var lägre än betavärdet hos den portföljen som 

formades av aktier med negativt momentum (Jegadeesh & Titman, 1993, s. 72). 

Resultaten från studien indikerar med andra ord på att en momentum-anomali existerar 

och att det således lönar sig att som investerare “haka på” en aktie när den befinner sig i 

rätt trend. Efter att Jegadeesh och Titman (1993) publicerat ovanstående resultat kring 

den ettåriga momentumanomalin publicerade Carhart sin artikel om fyrfaktormodellen 

där momentumfaktorn inkluderas för att bättre förklara variationen i avkastning (se 

kapitel 3). Efter dessa publikationer har orsakerna bakom momentumeffekten studerats 

av flertalet forskare. Bland annat presenterar Lee & Swaminathan (2000) i sin studie 

momentum-livscykeln som förklarar att aktier går igenom olika perioder av glamour och 

försummelse. Därför bör investerare köpa aktier när de befinner sig i “rätt” tidpunkt i 

momentum-livscykeln för att uppnå högsta möjliga avkastning. Resultaten ovan talar för 

att mekaniska investeringsstrategier som går ut på att köpa “vinnare” verkar fungera väl. 

Fältet av forskning kring momentum-anomalin har breddats och investeringsstrategier 

som innehåller momentum tillsammans med värde har vidareutvecklats i samband med 

detta. 

         

Några av de första forskarna som undersökte huruvida värdeaktier presterar bättre när 

momentum-faktorn inkluderas var Bird och Casavecchia (2007a). Författarnas syfte med 

studien var att undersöka hur de traditionella nyckeltalen P/S, P/E och P/B separat 

presterar kombinerat med momentum. De ville undersöka huruvida en sådan portfölj 

kunde generera en högre avkastning än sitt jämförelseindex. Studiens syfte baseras på den 

intuitiva idén att billiga bolag bör köpas när incitamenten kring aktien förändras från 

negativa till positiva vilket leder till att priset stiger (Bird & Casavecchia, 2007a, s. 230). 

För en investerare innebär detta att fokus inte bara ligger på att finna rätt bolag utan aktien 

ska även införskaffas vid rätt tidpunkt. Studien genomfördes på 8000 aktier i femton 

europeiska länder mellan åren 1989 och 2004. Finansiella bolag exkluderades i studien 

eftersom nyckeltal inom branschen är missvisande att jämföra med övriga branscher (Bird 

& Casavecchia, 2007a, s. 230). Bird och Casavecchia valde att sammanställa portföljerna 

fyra månader efter bolagens fiskala årsskifte, med anledningen att de ville minimera 

risken för look-ahead bias. Författarna (Bird & Casavecchia, 2007a, s. 234–235) 

studerade hur de separata nyckeltalen P/E, P/B och P/S presterade i samband med 

momentum. Bolagen rangordnades baserat på summan av rankingen av två variabler, 

momentum kombinerat med någon av de tre värdevariablerna. “Bra” värden på alla 

variablerna gjorde att innehavet sorterades i “the winning portfolio” och i motsats 

hamnade de innehav med “dåliga” värden i “the losing portfolio”. Bird och Casavecchias 

studie (2007a, s. 237) konkluderade att nyckeltalet P/S är den variabel som tydligast 

skiljer värdeaktier från tillväxtaktier i form av en högre avkastning och med andra ord, 

genererar en högre värdepremie. Resultatet var synligt på alla testade innehavstider vilka 

varierade mellan 3, 6, 12, 24 och 36 månader. Bird och Casavecchias (2007a) forskning 

visar även att momentum är fördelaktigt att kombinera med värdeaktier. De kommer fram 

till att P/S är den mest fördelaktiga variabeln men att P/E också med fördel kan 

kombineras med momentum. 

 

Samma år publicerade Bird och Casavecchia (2007b) också en likartad studie där de, 

utöver momentum, inkluderade en indikator kallad ‘financial health’ för att dra slutsatser 

huruvida värde- och tillväxtportföljerna presterade bättre. Även denna studie 

genomfördes på den europeiska marknaden under samma årtal som ovanstående studie 

och innehavsperioderna som testades varierade fortfarande mellan 3 och 36 månader. 
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Forskarna menar att de traditionsenliga värderingsmetoderna kan definiera en aktie som 

billig (värdeaktie) eller dyr (tillväxtaktie) men att det saknas information om när, eller 

om, aktiepriset kommer att korrigeras (Bird & Casavecchia, 2007b, s. 769). I studien 

undersöker de därför hur portföljer med värde- och tillväxtaktier presterar om indikatorer 

som momentum och ‘financial health’ inkluderas. Forskarna föreslår att indikatorerna kan 

identifiera vilka värde- och tillväxtaktier som är bra, vilket ger ytterligare en dimension 

av information för en investerare (Bird & Casavecchia, 2007b, s. 770). Alltså, en 

investerare bör inte bara vilja veta att en värdeaktie är billig, utan vill även veta huruvida 

aktien befinner sig i en uppåt- eller nedåtgående trend för att fatta ett korrekt 

investeringsbeslut. Studien använder momentum för att se vart i momentum-livscykeln 

(Lee & Swaminathan, 2000) en specifik aktie befinner sig och indikatorn ‘financial 

health’ består av ett antal variabler från bolagens redovisning som definierar huruvida en 

aktie är en värde- eller en tillväxtaktie. Studiens resultat visade att portföljerna presterade 

bättre, och att det även lättare går att precisera när en värdeaktie bör köpas, genom att 

inkludera momentum och ‘financial health’. Däremot var momentumfaktorn den 

dominerande av de två och den var mer betydande för avkastningen hos värdeaktier. 

Vidare konkluderades att välpresterande portföljer uppvisade lägre risk och att portföljer 

med värdeaktier visade lägre volatilitet jämfört med tillväxtportföljer (Bird & 

Casavecchia, 2007b, s. 783–787). 

 

Ytterligare bevis för att momentum och värdeaktier tillsammans skapar en välfungerande 

kombination presenteras av Leivo och Pätäri (2011). Publikationen är särskilt betydande 

sett till denna studie eftersom det är den första studien där momentum och flertalet 

värdestrategier sätts samman i en portfölj. Tidigare forskare har enbart testat hur 

momentum och en värdestrategi definierad genom ranking av ett nyckeltal (exempelvis 

P/E) presterat. I denna studie skapades portföljer med momentum och flertalet 

värdestrategier. Studien genomfördes på den finska aktiemarknaden mellan åren 1993–

2008 innefattade de aktier som ingick i Helsinki Stock Exchange förutom bolag inom den 

finansiella sektorn. I studien tar forskarna hänsyn till survivorship bias eftersom att även 

aktier från bolag som avregistrerades under observationsperioden har inkluderats i 

urvalet. Vidare menar Leivo och Pätäri (2011, s. 403) att den finska aktiemarknaden är 

intressant att undersöka eftersom mindre aktiemarknader påverkas av ett periodvis 

återkommande ‘periferisyndrom’ som uppstår genom att internationella investerare drar 

sig ur marknader som ligger längst ifrån dem när turbulens uppstår, vilket leder till högre 

volatilitet. De inkluderade nyckeltalen EV/EBITDA, P/S samt fyra till nyckeltal (P/B, 

P/E, P/D, P/CF) i studien. Dessa kombinerades individuellt med momentum samt ingick 

även i värdeportföljer där momentum kombinerades med två till tre nyckeltal. Leivo och 

Pätäri motiverar användandet av nyckeltalet EV/EBITDA som inkluderar bolagsvärde 

(EV) med att det tar hänsyn till bolagets skulder (Leivo & Pätäri, 2011, s. 403). Vidare 

hänvisar forskarna till studien av Bird och Casavecchia (2007b) när de beskriver att ett 

problem med nyckeltal som innehåller pris, exempelvis P/E, kan vara missvisande 

eftersom bolagets finansiella mående inte blir transparent. Resultatet visade att den mest 

framgångsrika portföljen, i form av högst riskjusterad avkastning, består av momentum i 

kombination med nyckeltalen EV/EBITDA, P/B och P/D. Kombinationen ökade den 

genomsnittliga årliga avkastningen med nästintill fem procentenheter samtidigt som 

volatiliteten sjönk med nästan en procentenhet (Leivo & Pätäri, 2011, s. 414). Forskarna 

utförde även en lång-kort-strategi för att få ett ännu bättre resultat där de samtidigt som 

de köper värdeaktier, sålde förlorande tillväxtaktier. Leivo och Pätäri fann att 

EV/EBITDA var ett av de nyckeltal som var mest förmånligt att kombinera med 

momentum. Vidare argumenterar de för att nyckeltal innehållande bolagsvärde bör vara 
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fördelaktiga jämfört med de som innehåller pris. I forskningen framkommer också stöd 

för att flertalet värdestrategier i kombination med momentum är fördelaktigt. 

    

Två år efter Leivo och Pätäris studie publicerade Asness et al. (2013) en studie där de 

undersöker momentum i kombination med värdeaktier rankade via nyckeltalet book-to-

market, vilket kan liknas vid P/B. Forskarnas studie är annorlunda mot övriga nämnda i 

avseendet att de inte bara har undersökt huruvida värdepremier existerar på 

aktiemarknaden, utan de har genomfört tester inom åtta olika tillgångsklasser som 

exempelvis valutor, obligationer och handelsvaror. De fyra aktiemarknaderna som 

studerades var USA, UK, Europa (exkluderat UK) och Japan och data insamlades för åren 

1978–2011 (Asness et al., 2013, s. 6). Likt andra studier på fältet har de exkluderat 

finansiella bolag samt utöver dessa även fastighetsbolag. Vidare uteslöt forskarna bolag 

vars aktiepris understeg en dollar vid början av varje månad. I studien arbetade de med 

sex månaders “lag period” för bokförda värden för att visa att datan fanns tillgänglig för 

investerare vid tidpunkten. De undvek därmed look-ahead bias för dessa värden. Gällande 

marknadsvärdet (P) användes aktuellt aktiepris vid tidpunkten för portföljformationen. 

För momentum användes de senaste tolv månadernas kumulativa avkastningen för aktien 

som även bland andra Jegadeesh och Titman (1993) gjort. Med ovan nämnda mått, 

skapade de portföljer genom att rangordna aktierna via värde och momentum separat, och 

sorterade dem i tre grupper: låg, medel, hög. Från dessa tre grupper värdeviktades 

portföljerna genom deras senaste månads market cap. Alltså testades sex stycken 

kombinationer (3x2) för värde och momentum. Författarna menar specifikt att den 

negativa korrelationen som identifierats mellan värde och momentum i kombination med 

hög förväntad avkastning är fördelaktig när de kombineras. Sammantaget menar 

forskarna därav att kombinationen av de två variablerna genererar ett högre alfa än när de 

studeras separat (Asness et al., 2013, s. 3). Avslutningsvis påpekar författarna att eftersom 

de genomfört omfattande globala tester som även inkluderar olika tillgångsslag kan dessa 

bevis vara svåra att ignorera för de som håller fast vid mer rationella modeller gällande 

förhållandet mellan risk och avkastning (Asness et al., 2013, s. 34). 

 

Eftersom denna studie delvis syftar till att undersöka huruvida mekaniska 

investeringsstrategier kan generera alfa, menar författarna att det huvudsakliga bidraget 

från ovanstående studier är att ge läsaren en inblick i varför de två anomalierna värde och 

momentum bör ha incitament att fungera väl i kombination. Forskarna Bird och 

Casavecchia (2007a, 2007b), Leivo och Pätäri (2011) samt Asness et al. (2013) är alltså 

samtliga överens om att värdeaktierna presterar bättre om momentumfaktorn inkluderas. 

Detta kan eventuellt förklaras av att aktierna fångas upp i rätt tidpunkt i momentum-

livscykeln (Lee & Swaminathan, 2000). En ytterligare förklaring kan vara att 

komponenterna värde och momentum är negativt korrelerade med varandra vilket skapar 

fördelar (Asness, 1997, s. 34; Fisher et al., 2016, s. 40). Samtliga av de ovanstående 

studierna ifrågasätter det etablerade förhållandet mellan risk och avkastning som den 

effektiva marknadsteorin argumenterar för. Kombinationsportföljerna har, trots den högre 

genererade avkastningen, uppvisat lägre beta i flertalet fall. Detta talar alltså emot de 

teorier som menar att den ökade avkastningen endast förklaras av ökat risktagande. 

Vidare menar författarna att det finns ett fortsatt behov av att undersöka momentum i 

kombination med flertalet värdestrategier eftersom de endast identifierat att detta 

undersökts av Leivo och Pätäri (2011), och resultaten i det fallet var goda. Bird och 

Casavecchia (2007a) menar att nyckeltalen P/S och P/E är fördelaktiga att kombinera med 

momentum, men Leivo och Pätäri (2011) framför fördelar med att använda nyckeltal 

innehållandes EV i stället för pris. Därav finner författarna intresse i att undersöka EV/S 
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och EV/EBIT då beståndsdelarna är snarlika de i P/S och P/E men EV tar hänsyn till 

bolagets skulder.      

4.3 Sammanfattning av empirisk forskning 

Nedan presenterar de elva studier som författarna har sammanfattat i kapitel 4 ovan. 

Studierna är uppställda i kronologisk ordning. De faktorer som är markerade med fet stil 

har en koppling till denna studie.  

  

Tabell 2. Sammanfattning empirisk forskning. 

Författare 

(år) 

Land/Marknad 

(årtal) 

Undersökta 

faktorer 

Resultat 

Jegadeesh 

och Titman 

(1993) 

USA 

(1965–1989) 

Momentum Det går att uppnå signifikant 

högre riskjusterad 

avkastning genom att 

investera i aktier med 

positivt momentum. En 

ettårig HP var mest 

fördelaktig.   

Dhatt et al. 

(1999) 

USA 

(1979–1997) 

P/B 

P/S 

P/E 

P/S är överlägset nyckeltalen 

P/B och P/E. Värdeaktier 

presterar bättre än 

tillväxtaktier oavsett vilket 

nyckeltal som undersöks. 

Bäst riskjusterad avkastning 

erhålls av en composite 

value-portfölj. 

Bird och 

Casavecchia 

(2007a) 

Europa 

(1989–2004) 

Prismomentum 

Vinstmomentum 

P/B 

P/E 

P/S 

P/S är överlägset i form av 

värdeportföljens avkastning 

i kombination med 

momentum för alla HP. 

Bird och 

Casavecchia 

(2007b) 

Europa 

(1989–2004) 

Momentum 

Financial Health, 

Värdeaktier 

Tillväxtaktier 

Portföljerna presterar bättre 

när momentum och 

‘financial health’ inkluderas. 

Lägre volatilitet återfinns 

hos värdeaktier jämfört med 

tillväxtaktier och index. 

Barbee et al. 

(2008) 

USA 

(1981–2000) 

P/B 

P/E 

P/CF 

P/S 

P/S har högst avkastning. 

P/S är det enda nyckeltalet 

där värdeaktier signifikant 

presterar bättre än 

tillväxtaktier. Forskarna 

konstaterar att P/S är ett 

undervärderat värdemått. 
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Leivo et al. 

(2009) 

Finland (1991–

2006) 

P/E 

EV/EBITDA 

P/B 

P/S 

Värdeportföljer hade lägre 

beta och volatilitet än 

tillväxtportföljer och 

presterade signifikant bättre. 

Att kombinera flera 

nyckeltal är bättre. EV/ 

EBITDA presterar bäst 

individuellt. P/S presterar 

bäst i form av riskjusterad 

avkastning. 

Leivo och 

Pätäri (2011) 

Finland 

(1993–2008) 

Momentum 

P/E 

P/D, 

P/B, 

P/CF 

P/S, 

EV/EBITDA 

Momentum och flertalet 

värdestrategier leder 

kombinerat till ökad 

avkastning. Den bästa 

kombinationen är 

momentum, P/B, P/D och 

EV/EBITDA. I majoriteten 

av fallen minskade även 

volatiliteten i dessa 

portföljer. 

Gray och 

Vogel (2012) 

USA 

(1971–2010) 

EV/EBITDA 

EV/FCF 

EV/GP 

P/B 

P/E 

Alla tre nyckeltal med 

bolagsvärde (EV) presterar 

bättre än nyckeltalen 

innehållande pris (P). 

EV/EBITDA och EV/GP 

presterade bäst. 

Asness et al. 

(2013) 

USA, 

Storbritannien, 

(1974–2011). 

Europa, Japan, 

(1972–2011) 

Momentum 

P/B 

Kombinationen av värde och 

momentum leder till högre 

avkastning än strategierna 

separat. Detta gäller i flera 

tillgångsslag än aktier. 

Gharghori et 

al. (2013) 

Australien 

(1993–2009) 

P/B 

P/E 

P/CF 

P/S 

Debt/Equity 

Storlek 

P/S har högst avkastning av 

de fyra nyckeltalen 

individuellt med 1 års HP. 

Pätäri et al. 

(2016) 

Finland 

(1996–2013) 

EV/EBIT, P/B, 

P/E och P/S 

EV/EBIT presterade bäst av 

de fyra nyckeltalen 

individuellt. P/S hade lägst 

avkastning av de fyra 

individuella nyckeltalen. 
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4.4 Hypotesernas utformning 

Författarna av denna studie ser forskningsområdet kring aktieanomalier som mycket 

omfattande. Det finns forskning på flertalet marknader såväl som forskning som fokuserar 

på flertalet olika nyckeltal. Däremot tycks majoriteten av de tidigare studierna ha 

gemensamt att de använder bolagets pris som variabel i de värdenyckeltal som studeras. 

Det är få studier som komponerar nyckeltal där bolagsvärde (EV) agerar som substitut 

för pris (P). Vidare har i dagsläget endast en studie publicerats där momentum och fler än 

en värdestrategi undersökts (se Leivo & Pätäri, 2011). Detta är anledning till att 

författarna har valt att undersöka hur två värdenycketal innehållandes EV presterar i 

kombination med momentum. För att undersöka hur väl trippelkombinationen presterar 

så bör samtliga kombinationer av nyckeltalen undersökas. Detta innebär att studien utgår 

från flera hypoteser som syftar till att svara på studiens problemformulering. Hypoteserna 

kommer framförallt att svara på huruvida de portföljer som skapas genererar något 

signifikant alfa som kan sägas vara skilt från noll. För vidare läsning om de specifika 

hypoteserna se rubrik 5.6.  
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5. Praktisk metod 
I det kommande kapitlet redogör författarna för studiens praktiska metod. Inledningsvis 

presenteras de fundamentala och övergripande stegen som speglar forskningsprocessen, 

varefter en beskrivning av studiens operationalisering följer. Tillvägagångssättet kring 

datainsamlingen synliggörs och en diskussion kring de forskningsetiska principerna 

följer. Författarna redogör vidare för hur de genomfört den statistiska analysen av 

datamaterialet innan de avslutningsvis framför kritik mot den valda metoden vilken 

innefattar att studien baseras på sekundärdata.       

5.1 Övergripande tillvägagångssätt 

Den praktiska metoden är uppdelad i fem huvudsakliga steg: efterforskning, 

strategiutveckling, sortering, förädling och analys/slutsatser. Dessa fem steg redogör för 

hur författarna har gått till väga för att genomföra arbetet. Stegen innefattar hela processen 

som startar med att undersöka vilka anomalier som redan är etablerade, som sedan 

fortsätter med att utreda vart forskningen kan behöva kompletteras, och slutar med en 

diskussion kring strategiernas prestationer. Nedan i Tabell 3 visas en lista över dessa steg: 

 

Tabell 3. Steg som beskriver den praktiska metoden. 

Steg 1: 

Efterforskning 

I det första steget utreds existerande anomalier och den 

forskning som finns publicerad idag. Processen är av stor vikt 

för att ge författarna en helhetsbild av befintliga anomalier. 

Detta för att granska vad som redan är gjort och vart eventuella 

behov finns för vidare forskning. 

Steg 2: 

Strategiutveckling 

När författarna skapat sig en samlad bild av ämnet och 

identifierat behov för ytterligare forskning, formades flera 

mekaniska investeringsstrategier. Författarna har valt att 

granska bolag med låga värden på EV/S och EV/EBIT och 

positivt momentum, samt kombinationer av dessa. 

Steg 3: 

Sortering 

Alla bolag i den utvalda populationen blir rangordnade. Läs 

mer om denna process under rubrik 5.2.1. Aktierna sorteras in i 

sju olika portföljer för att utvärdera samtliga möjliga 

kombinationer av de valda variablerna. De bolag som har bäst 

individuell ranking blir beståndsdelarna i de portföljer som 

formas efter ett nyckeltal. Till de kombinerade portföljerna 

inkluderas bolag med bäst kombinerad ranking av variablerna. 

Steg 4: 

Förädling 

För att kunna dra slutsatser krävs en förädling av datan. 

Förädlingen sker genom att beräkna bland annat årlig 

avkastning, standardavvikelser och riskjusterad avkastning. 

Slutligen genomförs multipla linjära regressioner där det 

utvärderas huruvida portföljerna genererar alfa. 

Steg 5: 

Analys och 

slutsatser 

Sista steget är att analysera resultatet och dra slutsatser. Vad 

går att konkludera av den insamlade och förädlade datan. 

Frågor som, “hur presterade portföljerna” och “går det att 

generera högre riskjusterad avkastning genom att kombinera 

värdeaktier och momentum?” diskuteras i det slutliga steget. 
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5.2 Operationalisering 

5.2.1 Tillvägagångssätt företagsranking 

För att skapa portföljer enligt vald investeringsstrategi måste författarna bestämma hur 

aktierna som ska ingå i dessa selekteras. I en studie av Fisher et al. (2016, s. 41) berättar 

forskarna att det framförallt finns två alternativa sätt att utgå från när momentum och 

värdeaktier kombineras i portföljer. Det första alternativet innefattar att allokera en del av 

kapitalet till att köpa de aktier som har ökat mest i pris (momentum) och använda den 

andra delen av kapitalet till de bolagen med låga värden på de valda nyckeltalen 

(värdeaktier). Det vill säga att dela portföljen i två delar och använda båda strategierna 

men att rankingen sker separat. Det andra alternativet, som används i denna studie, 

innefattar att ge alla aktuella bolag en ranking baserat på samtliga relevanta variabler 

separat, vilka i detta fall är EV/S, EV/EBIT och momentum. De bolag som får bäst 

totalranking kommer sedan att inkluderas i portföljen. När det gäller portfölj 1–3, de tre 

portföljerna som består av endast ett nyckeltal, blir rankingen mindre komplex då det 

endast är betyget från rangordningen av ett nyckeltal som beaktas. Bolag med negativa 

värden på antingen nyckeltalet EV/S eller EV/EBIT exkluderas i likhet med tidigare 

studier inom området (Barbee et al., 2008; Dhatt et al., 1999). Detta innebär att bolag med 

positiva samt låga värden på dessa nyckeltal får bäst ranking. Fisher et al. (2016, s. 47) 

menar att fördelarna med att använda en totalranking framförallt är att momentum och 

värdeaktier har olika långa trender. Momentum är framförallt en variabel som genererar 

resultat på kort sikt och värdeaktiernas trend verkar under en längre tid och därför finns 

en fördel att kombinera dessa för att få med båda aspekterna.   

 

Joel Greenblatt, grundaren av hedgefonden Gotham Capital, har mellan åren 1985 och 

2006 lyckats skapa en årlig avkastning på 40 % (Greenblatt, 2011). Greenblatt som även 

författat boken ‘The little book that beats the market’ och uppföljaren ‘The little book that 

still beats the market’ hävdar att alla kan bli mästare på börsen genom att följa ”den 

magiska formeln” vid investeringsbeslut. Han presenterar i den andra boken hur han 

väljer ut vilka bolag som ska inkluderas i den “magiska” portföljen utan att inkludera 

egna värderingar eller subjektiva bedömningar av bolagen. Den magiska formeln består 

av två nyckeltal; ett som visar att bolaget är billigt och ett som visar att bolaget har hög 

avkastning på kapitalet (Greenblatt, 2011, s. 67). För att skapa den optimala portföljen 

ska bolag som har den mest förmånliga kombinationen av dessa två nyckeltal ingå.  

 

Således använder sig även Greenblatt av den strategi som Fisher (2016) benämner som 

totalranking. Praktiskt genomförs urvalet genom att bolagen först rangordnas efter nivån 

på det ena förutvalda nyckeltalet. Bolaget på plats nummer 1 får poängen 1, bolaget på 

plats 25 får poängen 25 etcetera. Sedan rankas bolagen efter det andra utvalda nyckeltalet 

och poäng fördelas återigen på samma sätt som beskrivits ovan. Slutligen summeras 

bolagens poäng och de bolagen med lägst totalpoäng inkluderas i portföljen. I praktiken 

innebär detta att om ett bolag har hamnat på första plats vid ranking av nyckeltal ett, men 

på plats nummer 1150 vid ranking av nyckeltal två (totalpoäng 1151), kommer bolaget 

hamna på en sämre totalpoäng än exempelvis ett bolag som hamnade på plats 232 vid 

ranking av nyckeltal ett och placering 153 vid ranking via nyckeltal två (totalpoäng 385) 

(Greenblatt, 2011, s. 73–76). Slutsatsen av denna strategi är att endast bolag med den 

bästa kombinationen av förutbestämda kriterierna inkluderas i portföljen.     
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Bird och Casavecchia (2007a) har studerat värdepremier i portföljer komponerade av de 

båda värdemåtten P/B och P/E samt momentum. De sorterade ut bolag med hjälp av 

totalranking, alltså via kombinationen av värdevariablerna P/B och P/E samt positivt 

momentum. Denna metod liknar Greenblatts metod i många aspekter. Bird och 

Casavecchia (2007a, s. 230) använder sig av momentum kombinerat med värde eftersom 

de menar att värdeaktier kan generera en högre avkastning om man köper dem vid rätt 

tidpunkt i momentum-livscykeln. De bolag som får bäst ranking i studien är de med 

värdenyckeltal som har lägst värde på P/B och P/E. Dessa är att anse som billiga bolag. 

När det gäller momentum väljs de bolag ut med högst värdeökning i pris det senaste året. 

Forskarna menar att investerarnas incitament måste förändras för att de billiga 

värdeaktierna ska få en positiv prisutveckling (Bird och Casavecchia, 2007a, s. 260), 

alltså ett positivt momentum. Effekten av att köpa värdebolag i rätt tid genom att 

kombinera värde med momentum kommer inte till sin rätt när bolag rangordnas separat, 

det vill säga genom att köpa en del bolag baserat på rankingen av momentum och andra 

bolag baserat på låga värden av de valda nyckeltalen. Med andra ord, om värdeaktier 

rangordnas och införskaffas separat utan hänsyn till momentum kanske dessa befinner sig 

i en nedåtgående trend, vilket gör att den önskade avkastningen inte uppnås. 

  

Ännu en anledning till att författarna i denna studie väljer att sortera enlig totalranking är 

att färre transaktioner behöver genomföras eftersom strategierna kombineras. Färre bolag 

behöver alltså inkluderas för att inneha en diversifierad strategi (Fisher et al., 2016). Detta 

innebär även att courtaget blir lägre vid användandet av en sådan strategi och eftersom 

transaktionskostnaderna är exkluderade så är detta en fördel för studiens trovärdighet. 

 

Författarna anser att tillvägagångssättet där portföljer skapas genom totalranking är både 

enkelt och effektivt. Enkelt i den mån att det är praktiskt genomförbart att sortera bolag 

på detta sätt för en individ utan en utbildning inom ekonomi, och effektivt på grund av att 

metoden väger in hur väl bolaget presterar med ett snitt av alla valda variabler. Ett bolag 

måste i praktiken således få en låg totalpoäng baserad på poängen från alla tre variabler 

för att bli utvalt. Med andra ord måste bolaget både ha en positiv trend gällande 

momentum (bäst ranking till de bolag som ökat mest i pris det senaste året) men bolaget 

måste också vara billigt utifrån de båda nyckeltalen EV/S och EV/EBIT. Författarna av 

denna studie har med anledning av ovanstående valt att använda totalranking i likhet med 

Bird och Casavecchia (2007a) och Greenblatt (2011). Undervärderade bolag införskaffas 

med andra ord utifrån låga värden på nyckeltalen EV/S och EV/EBIT, sedan inhandlas 

dessutom dessa bolag vid rätt tidpunkt, alltså när bolagen har börjat öka i värde, när de 

har ett positivt momentum. 

5.2.2 Portföljstorlek och diversifiering 

Valet av antalet aktier som ska ingå i de portföljer som formas i denna studie är baserat 

på den klassiska artikeln av Fisher och Lorie (1970, s. 117) om diversifiering. Forskarna 

konkluderade att en investerare kan uppnå 95% diversifiering med en portfölj sammansatt 

av 32 aktier. Detta är ursprunget till påståendet att en portfölj sammansatt av 30 aktier 

kan ses som väldiversifierad. Det finns dock forskare som anser att detta inte är tillräckligt 

för en väldiversifierad portfölj såsom Surz och Price (2000, s. 1) vilka menar att 

diversifiering innehåller fler aspekter, som exempelvis behovet av spridning mellan 

branscher. Författarna av denna studie har valt att konstruera portföljerna baserat på 

Fisher och Lories modell från 1970 och således inkludera 30 aktier i varje portfölj. Detta 

eftersom det blir problematiskt att verifiera diversifiering baserat på en mer komplicerad 

modell när studien avser bidra med praktiska råd till investerare. Studien vill även 
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utmynna i en diskussion kring huruvida valda strategier är fördelaktiga att använda i 

praktiken och därför vill författarna inte göra modellen mer komplicerad än nödvändigt. 

5.3   Datainsamling 

För att samla in nödvändig finansiell data för genomförandet av studien användes 

databasen Thomson Reuters Datastream. Databasen tillhandahåller för sina användare 

omfattande finansiell information från 162 marknader och är världens största databas när 

det gäller data för finansiella instrument (Thomson Reuters, u.å. a). Databasen finns 

tillgänglig för studenter vid Umeå Universitet och nås genom inloggning via en specifik 

dator i universitetsbiblioteket. I studien har finansiell data från alla nordiska bolag som 

ingår i OMX Nordic All Share inkluderats, vilken innefattar small-, mid- och large cap-

bolag. Vid insamlingen inkluderades de bolag som existerade mellan årtalen 2006 och 

2016 i den mån nödvändig finansiell information fanns tillgänglig. Exempelvis behövde 

ett bolag ha redovisat information om aktiepris, EV, EBIT samt total avkastning under 

perioden för att bli utvalt till EV/EBIT-portföljen. För att se till att även de bolag som gått 

i konkurs någon gång under perioden inkluderades i materialet behövde en kombinerad 

lista skapas. I enlighet med tidigare studier inom området (Asness et al., 2013; Gray & 

Vogel, 2012) exkluderades bolag inom finansbranschen vid insamlingen. För de bolag 

som både hade A- och B-aktier i den slutgiltiga listan exkluderades A-aktierna. En 

konsekvens av att inkludera både A- och B-aktier skulle vara att dubbletter i många fall 

inkluderas på grund av att de två typerna av aktier kan ha liknande värden på nyckeltalen. 

Utöver detta har författarna som avsikt att utreda de aktier som har högst omsättning, 

vilket i de flesta fall är B-aktier.  

 

Vidare valdes datumet 1 maj som brytpunkt för när aktierna årligen ska rangordnas på 

nytt och sorteras in i portföljer. All omallokering sker således den 1 maj och innehavstiden 

för portföljerna är ett år. Att forskare använder en fördröjd period på ett antal månader i 

stället för att omallokera portföljerna direkt vid årsskiftet är ett vedertaget arbetssätt inom 

området (Dhatt et al. 1999; Gharghori et al., 2013) och görs för att undvika effekten av 

look-ahead bias. Valet av det specifika datumet 1 maj överensstämmer med den fördröjda 

period Leivo et al. (2009) och Pätäri et al. (2016) valt att använda sig av.      

5.3.1 Population och ram 

Vem eller vilka som ska undersökas måste fastställas när en forskare ska specificera 

undersökningens målsättning. I detta steg genomförs inledningsvis en avgränsning där en 

population definieras. Begreppet population definieras som “en mängd av element som 

vi vill studera egenskaper och attityder för” (Dahmström, 2011, s. 67). Den population 

som författarna har för avsikt att studera i denna rapport är de nordiska bolag som ingår i 

OMX Nordic All Share. Med andra ord bolag från Sverige, Finland, Norge, Danmark och 

Island som är noterade på small-, mid- och large cap. Vidare definieras målpopulation av 

Dahmström (2011, s. 67) som den population som önskas studeras. För att undersöka den 

valda målpopulationen måste en ram finnas, vilken inkluderar elementen. Ramen är 

vanligen en typ av förteckning, exempelvis ett register, över de urvalsenheter som 

populationen består av. För att få tillgång till en lista över de bolag som författarna ämnat 

undersöka har data inhämtats från den finansiella databasen Thomson Reuters 

Datastream. Listan har som nämnts ovan kompletterats för att säkerställa att den även 

innehåller de bolag som avnoterats genom exempelvis konkurs. Vidare finns det alltid en 

risk med att använda en ram eftersom det är svårt att veta hur väl den överensstämmer 

med målpopulationen. Vad som undersöks blir i stället den population som ramen 
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definierar. De enheter som ingår i ramen kallas rampopulation (Dahmström, 2011, s. 68). 

Eftersom rampopulationen och målpopulationen ibland skiljer sig från varandra kan fel 

som övertäckning och undertäckning uppstå. Övertäckning innebär att ramen innehåller 

urvalsenheter som inte ingår i målpopulationen. Undertäckning betyder i stället att 

urvalsenheter som ingår i målpopulationen saknas i rampopulationen (Dahmström, 2011, 

s. 70). I denna studien användes en förteckning över de nordiska bolag som ingick i OMX 

Nordic All Share under perioden 2006–2016 som rampopulation för den målpopulation 

som önskades undersökas. Förteckningen har sammanställts av data inhämtad från den 

vedertagna databasen Datastream och inkluderar endast de bolag som någon gång varit 

listade på OMX Nordic All Share under den undersökta perioden, varpå ingen risk för 

övertäckning anses existera. Risken för undertäckning har minimerats genom att de bolag 

som gått i konkurs under perioden också inkluderats i studien. Däremot finns alltid en 

risk att något bolag exkluderats vid skapandet av den slutliga listan som ska inkludera de 

döda bolagen. Detta kan ha skett på grund av att Datastreams lista inte var komplett 

alternativt att något bolag av misstag exkluderats vid författarnas manuella arbete. 

Författarna bedömer dock denna risk som obetydande för studiens resultat eftersom ingen 

systematik bör finnas i den typen av fel.     

5.3.2 Urval 

När urvalsramen för en studie definierats utgår undersökningen fortsättningsvis från 

denna. Två urvalsprinciper som används vid statistiska undersökningar är slumpmässiga 

och icke-slumpmässiga urval (Dahmström, 2011, s. 264). I statistiken föredras 

slumpmässiga urval eftersom okända parametrar som exempelvis medelvärdet i 

populationen kan skattas. Således stämmer, i genomsnitt över samtliga stickprov, 

stickprovsmedelvärdet överens med populationsmedelvärdet. Även om det finns 

betydande fördelar vid användandet av slumpmässiga urval är användandet av icke-

slumpmässiga urval utbrett. En kombination av kostnadsaspekten, bekvämlighet och/eller 

okunskap kan vara faktorer som föranleder att metoden används (Dahmström, 2011, s. 

265–266). Däremot finns utöver dessa två urvalsprinciper även möjligheten att vid en 

studie undersöka hela populationen. Denna typ av undersökning kallas totalurval 

(Dahmström, 2011, s. 17) och är vad författarna av denna rapport genomfört. Som nämnt 

ovan består målpopulationen av OMX-bolag på den nordiska marknaden, inkluderat 

länderna Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island. Författarna har gjort ett totalurval 

och undersökt hela populationen eftersom detta gör resultatet högst tillförlitligt samt att 

genomförandet av ett totalurval inte ansetts allt för tidskrävande då en kvantitativ metod 

används och all sekundärdata hanteras i Excel. Däremot inser författarna att ett visst 

bortfall från målpopulationen uppstått vilket gör att rampopulationen inte helt 

överensstämmer med vad som ämnats undersökas. Mer om detta i bortfallsanalysen 

nedan.  

5.3.3 Bortfallsanalys 

Vare sig en totalundersökning eller en urvalsundersökning genomförs bör forskarna räkna 

med att ett visst bortfall uppkommer (Dahmström, 2011, s. 359). Dahmström (2011, s. 

355) poängterar även att skillnaden mellan undertäckning och bortfall tydligt bör 

klargöras då dessa begrepp kan upplevas snarlika. Undertäckning innefattar de enheter 

som inte ingår i ramen, alltså de enheter forskarna inte har någon möjlighet att undersöka. 

Bortfall innebär i jämförelse att enheterna ingår i ramen men av någon anledning inte kan 

undersökas trots att det initialt var planerat. Författarna av denna studie är medvetna om 

att det saknas information från vissa enheter som ingår i ramen, vilket innebär att bortfall 
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uppstått. Dessa bortfall beror på att alla bolag inte har redovisat den finansiella 

information som var nödvändig för att genomföra undersökningen kopplat till studiens 

syfte. Exempelvis kan ett bolag sakna redovisade värden för EV, EBIT, försäljning eller 

liknande variabler vilket gör att bolaget exkluderats och inte ingår i företagsrankingen 

inför portföljformationen. Av de totalt 764 OMX-bolagen i norden exkluderade 

författarna initialt 166 finansbolag. Därefter bestod den valda målpopulationen av 598 

bolag. Totalt 83 av dessa kvarstående bolag motsvarar bortfall eftersom tillräckligt med 

data inte var möjlig att erhålla, vilket innebär att 515 bolag slutligen undersöktes under 

perioden. Detta motsvarar ett bortfall på 13,9 %. Det bör även tilläggas att alla bolag inte 

var noterade under hela undersökningsperioden. Vissa bolag blev noterade under 

undersökningsperioden medans vissa avnoterades på grund av exempelvis konkurs. 

Dahmström (2011, s. 356–357) menar att det farliga med ett stort bortfall är att 

egenskaperna för bortfallet kan skilja sig från de element som faktiskt inkluderas i 

studien. Procentuellt kan 13,9 % uppfattas som ett relativt litet bortfall, vilket gör att 

författarna anser att bortfallet inte bör ha någon signifikant effekt på studiens resultat. 

Risken finns däremot att de bolag som fallit bort på grund av att de inte redovisat viss 

finansiell information är mindre bolag. Författarna vill påtala att de är medvetna om att 

det kan finnas en risk att bolag av mindre storlek inte sköter rapporteringen på ett lika 

omfattande sätt och att det därav kan finnas tendenser till en viss systematik i bortfallen. 

Däremot gör författarna fortfarande bedömningen att bortfallet inte bör ha påverkat 

resultat i någon vidare utsträckning. Detta eftersom bortfallet inte är särskilt omfattande 

och eftersom antalet kvarvarande bolag efter bortfallet fortfarande är nog stort för att dra 

slutsatser om populationen. 

5.3.4 Survivorship bias och look-ahead bias 

I forskning kring aktieanomalier är det viktigt att beakta feltyper som survivorship bias 

och look-ahead bias. Survivorship bias betyder att bolag som gått i konkurs, eller av annan 

anledning slutat verka, någon gång under den undersökta tidsperioden exkluderats i 

studien. Detta kan exempelvis bero på att sådana bolag saknas i den urvalsram som 

används vid undersökningen, vilket innebär att endast de bolag som fortfarande är 

verksamma vid tidpunkten när studien genomförs finns med (Leivo & Pätäri, 2011, s. 

403). Resultatet av en sådan studie blir inte tillförlitligt och den genomsnittliga 

avkastningen som beräknas blir missvisande. En investerare som ska fatta ett 

investeringsbeslut i verkligheten kan omöjligt veta vilka bolag som kommer att upphöra 

i framtiden och kommer alltså investera i dessa om de passar investeringsstrategin.  

 

Inkluderas inte döda bolag i studien kan avkastningen som investeringsstrategin uppvisar 

bli för optimistisk eftersom avkastningen från de bolag som avvecklats inte finns med. 

Speciellt resultatet av en investeringsstrategi som går ut på att investera i värdeaktier, 

alltså billiga bolag, kan påverkas av denna typ av bias eftersom det kan finnas anledningar 

till att de billiga bolagen har ett lågt pris. Till exempel kan de ha finansiella svårigheter 

och vara på väg att gå i konkurs (Bird & Casavecchia, 2007b, s. 770), och om de gör det 

måste detta finnas med i beräkningen kring vilken avkastning som strategin genererar. 

Författarna använde initialt databasen Thomson Reuters Eikon där bolag som dött inte 

fanns med, vilket som nämnts ovan är problematiskt för denna typ av studie. Med 

anledning av detta skapade författarna en kombinerad lista via Datastream där alla bolag 

som någon gång existerat under vald tidsperiod inkluderades. Således bör inte studien ha 

påverkats av survivorship bias i någon större utsträckning och resultatet tenderar således 

inte att bli för optimistiskt framställt.      
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Look-ahead bias är en feltyp som innebär att data som inte fanns tillgängligt vid 

tidpunkten för investeringsbeslutet inkluderats i studien (Investopedia, u.å. b) vilket gör 

resultatet missvisande. Exempelvis kan en studie som innehållet denna feltyp visa att det 

är möjligt att generera alfa, men detta kan vara på grund av att information använts i 

studien som i verkligheten inte fanns tillgänglig för en enskild investerare vid 

investeringstidpunkten. För att uppnå ett så tillförlitligt resultat som möjligt har 

författarna av denna studie, i enlighet med bland andra Dhatt et al. (1999) och Gharghori 

et al. (2013), valt att omallokera tillgångarna i portföljerna ett antal månader efter avslutat 

kalenderår. Omallokeringen av portföljerna sker den 1 maj årligen i likhet med studien 

av Leivo et al. (2009). Detta eftersom det antas dröja några månader från att ett bolag 

avslutar sitt räkenskapsår till att informationen finns offentligt tillgänglig för potentiella 

investerare. Eftersom denna fördröjda period används minimerar författarna risken för att 

resultaten påverkas av look-ahead bias i någon större utsträckning. Däremot är författarna 

medvetna om att alla bolag inte har räkenskapsår som följer kalenderåret, vilket är något 

som inte tagits hänsyn till i studien. Detta beror till viss del på tidsaspekten då 

genomförandet av urval via ett sådant kriterium skulle kräva ett allt för omfattande arbete 

tidsmässigt. Vidare skulle en sådan sortering även innebära ytterligare ett moment som 

kan vara svårt för en individuell investerare att genomföra och eftersom studien riktar sig 

till småsparare föredrar författarna att förenkla genomförandet. 

5.4 Forskningsetiska principer och överväganden 

Det är vanligt att statistiska undersökningar behandlar data som kommer från att individer 

lämnat svar på personliga frågor (Dahmström, 2011, s. 211). Beroende på typen av studie 

kan forskarna exempelvis välja att anonymisera deltagande individer samt ändra namn på 

platser och orter etcetera (Bryman & Bell, 2005, s. 356). När en forskningsstudie 

genomförs bör forskarna således vara väl medvetna om vilka etiska regler som finns till 

för att skydda integriteten. Den totala datan som inhämtats gällande bolagen i denna 

studie kommer från databasen Datastream, vilken är en databas som kräver att användaren 

har inloggningsuppgifter för att få tillgång till informationen. Däremot finns samma 

finansiella information som författarna samlat in via Datastream tillgänglig för 

allmänheten på bolagens respektive hemsidor såväl som i årsredovisningar och på 

handelsplattformar. Vill en privatperson exempelvis ta reda på hur ett bolags aktiekurs 

utvecklats under en viss period finns detta lättillgängligt. Detta betyder att ingen 

konfidentiell information behandlats i denna studie. På grund av att studien genomförts 

via insamling av offentlig sekundärdata omfattas inte materialet av de forskningsetiska 

principerna. Detta innebär att det inte heller kan strida mot dem. Däremot är det av vikt 

att författarna ändå är medvetna om att de forskningsetiska principerna existerar och hur 

dessa kan påverka en studie. För att dessutom tydligt följa den objektivistiska 

verklighetssynen som studien utgår från är det viktigt att författarna transparent behandlar 

samt redovisar datamaterialet utan att inkludera egna värderingar. Därav har författarna 

av studien aktivt försökt tolka datan på ett så objektivt sätt som möjligt.  

5.5 Statistisk analys 

När den inhämtade datan förädlats och alla varianter på portföljer skapats har författarna 

genomfört statistiska tester för att kunna dra slutsatser om de olika 

investeringsstrategierna och dess komponenter. Nedan beskrivs processen för den 

statistiska analys som genomförts på den data som inhämtats. För att identifiera huruvida 

de portföljerna som skapats genom den mekaniska investeringsstrategin genererar alfa 
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har flertalet regressionsanalyser genomförts. De statistiska testerna har genomförts i 

Microsoft Excel och resultaten av dessa presenteras i detalj kopplat till samtliga portföljer 

i kapitel 6. 

5.5.1 Prestationsmått portföljer 

Den totala avkastningen som beskrivs i avsnitt 6.1 är baserat på förändringen i priset på 

aktien samt den aggregerade utdelningen under perioden, se Ekvation 1. Portföljernas 

standardavvikelser som kan utläsas i Tabell 5 i resultatkapitlet är beräknade med hjälp av 

funktionen STDEV.S i Excel. Den exakta beräkningen av standardavvikelsen framgår i 

sin helhet i Ekvation 2 nedan. Sharpekvoten är delvis baserad på de båda nämnda 

beståndsdelarna och kan ses i sin helhet i Ekvation 3.    

 

Ekvation 1 - Total avkastning 

 

R = 
𝑃1−𝑃0+  𝐷

𝑃0
 

 

• R  =  Avkastning 

• P1 = Pris slutet av perioden 

• P0 = Pris början av perioden 

• D  = Aggregerad utdelning under perioden 

 

 

Ekvation 2 - Standardavvikelse 

 

𝜎 = √
∑(𝑅𝑖 – R̅)2

𝑛 − 1
   

 

• 𝜎  = Standardavvikelse 

• R𝑖 = Avkastning för observation i  

• R̅  = Avkastningsmedelvärdet för alla observationer 

• n  = Antal observationer 

 

 

Ekvation 3 – Sharpekvot 

 

Sharpekvot = 
𝑅𝑃−𝑅𝑓

𝜎
 

 

• 𝑅𝑃 = Avkastning portfölj 

• 𝑅𝑓 = Den riskfria avkastningen 

• 𝜎   = Standardavvikelsen 
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5.5.2 Regressionsanalys 

En regressionsanalys kan användas i flertalet situationer: för att beskriva samband, testa 

om samband finns samt för att skapa förståelse för hur en viss variabel påverkar utfallet 

för en annan variabel (Lantz, 2013, s. 387). Lantz beskriver även att i en enkel linjär 

regression skattas utfallet av en viss Y-variabel (beroende variabel) med hjälp av en viss 

X-variabel (oberoende variabel). När mer än en oberoende variabel används för att skatta 

den beroende variabeln kallas regressionen för multipel regression (Lantz, 2013, s. 429). 

Författarna genomför både enkla och multipla linjära regressioner eftersom 

beräkningsmodellerna CAPM, trefaktormodellen samt fyrfaktormodellen ska utvärderas. 

CAPM består endast av en oberoende variabel medan de andra två modellerna inkluderar 

fler oberoende variabler. I regressionerna erhålls svar på huruvida strategierna genererar 

alfa och om det i sådana fall är signifikant skilt från noll. Anledningen till att tre 

beräkningsmodeller appliceras är för att delsyftet ska utredas, huruvida valet av 

beräkningsmodell har betydelse för skattningen av portföljernas alfa. 

 

I denna studie har delvis CAPM använts som beräkningsmodell, där avkastningen från 

studiens sju portföljer är den beroende variabeln och marknaden är den oberoende 

variabeln. CAPM skattar den förväntade avkastningen med hjälp av portföljens 

systematiska risk, beta. Regressioner har även utförts i likhet med hur Fama och French 

(1993) skattar alfa med trefaktormodellen och Carharts fyrfaktormodell (1997) i vilken 

en fjärde variabel inkluderas. Trefaktormodellen inkluderar förutom den systematiska 

risken (beta) även faktorerna SMB (proportion småbolag) och HML (proportion 

värdeaktier). Carhart (1997) använder samtliga nämnda faktorer och inkluderar i tillägg 

momentum som en fjärde oberoende variabel. Ytterligare läsning om 

beräkningsmodellerna som använts för att skatta alfa finns i avsnitt 3.4. 

 

De tre sistnämnda faktorerna (SMB, HML och MOM) är komponenter som inte kan 

framställas manuellt för att utföra studien utan kräver en större mängd arbete för att tas 

fram. Dessvärre finns inte den aggregerade datan för dessa faktorer som författarna önskar 

använda tillgängligt för den nordiska marknaden. Däremot har Swedish House of 

Finance, Finbas (u.å.) utvecklat en databas som innehåller all nödvändig data för att 

applicera beräkningsmodellerna. Databasen tillhandahåller värden på marknadens 

avkastning, den riskfria räntan samt värdena på faktorerna SMB, HML och MOM men 

dessa är beräknade med den svenska marknaden som utgångspunkt. Eftersom den 

svenska marknaden är inkluderad i den valda populationen, samt att de nordiska länderna 

kan anses som relativt homogena har författarna valt att använda den data som finns 

tillgänglig för faktorerna baserat på den svenska marknaden. Detta beslut har tagits med 

anledning av att författarna vill kunna applicera samma modeller som Fama och French 

samt Carhart gjorde i sin studie. 

 

CAPM, trefaktormodellen och fyrfaktormodellen är beräknade i enlighet med Ekvation 

4–6. Alla ekvationer utgår initialt från CAPMs grundläggande beståndsdelar, men 

trefaktormodellen och fyrfaktormodellen inkluderar fler oberoende variabler utöver beta.  
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Ekvation 4 - CAPM 

E(Ri) − Rf = αi + βi [E (Rm) − Rf] 

 

Ekvation 5 - Trefaktormodellen 

E(Ri) − Rf = αi + βi [E (Rm) − Rf] + siSMB + hiHML 

 

Ekvation 6 - Fyrfaktormodellen 

E(Ri) − Rf = αi + βi [E (Rm) − Rf] + siSMB + hiHML + piMOM 

 

• E(Ri) är den förväntade avkastning på portfölj i  

• Rf är den riskfria räntan  

• [E(Rm) − Rf] är den förväntade riskpremien på marknaden  

• βi, si, hi, pi är koefficienter för de fyra oberoende variablerna  

 

 

Förklaringsgraden är ett mått som erhålls vid regressioner. Det är ett vanligt mått för att 

förklara determinationskoefficienten (R2). Måttet beskriver hur väl beräkningsmodellen 

förklarar portföljens variation i avkastning. Problemet som existerar med 

förklaringsgraden är att om fler oberoende variabler inkluderas i beräkningsmodellen blir 

inte förklaringsgraden lägre (Studenmund, 2011, s. 54). Därför har författarna i stället valt 

att inkludera den justerade förklaringsgraden för att utvärdera beräkningsmodellerna. 

Denna kan till skillnad från förklaringsgraden understiga noll vilket innebär att måttet 

även tar med modellens komplexitet i beaktande (Studenmund, 2011, s. 54). Författarna 

anser därav den justerade förklaringsgraden som det mest lämpade måttet för att utvärdera 

beräkningsmodellerna. 

 

För att ytterligare nyansera valet av beräkningsmodell undersöker författarna hur väl en 

regression baserat på data från den svenska marknaden verkligen kan skatta variationen i 

en portfölj bestående av nordiska bolag (se avsnitt 6.4). Eftersom författarna anser att det 

finns osäkerheter kring huruvida regressionerna är applicerbara, så har författarna valt att 

även inkludera en CAPM-modell baserat på den exakta population som undersöks, det 

vill säga den nordiska marknaden. Detta ger författarna möjligheten att förstå hur väl 

underlag från en annan marknad kan skatta portföljers alfa. 

 

Författarna ämnar även undersöka om det är möjligt att säkerställa vilken av portföljerna 

som faktiskt presterar bäst i form av högst riskjusterad avkastning. Detta blir extra viktigt 

om flera portföljer genererar signifikanta positiva alfavärden. För att utreda detta måste 

en portfölj testas som beroende variabel och en annan portfölj som den oberoende 

förklarande variabeln. För att illustrera genomförandet med ett konkret exempel används 

portföljerna 2 och 6 som båda genererade positiva signifikanta alfavärden (se avsnitt 6.4). 

Portfölj 6 är den portfölj som genererade högst positivt alfa (se Tabell 15), däremot visade 

även portfölj 2 ett alfavärde som är signifikant positivt. Kan det konkluderas att portfölj 

6 är bättre än portfölj 2?  För att svara på frågan kan en regression utföras där portfölj 6 

är den beroende variabeln och portfölj 2 är den oberoende variabeln. Regressionen skattar 

då variationen i avkastningen i portfölj 6 (den beroende variabeln) med hjälp av 

avkastningen i portfölj 2 (den oberoende variabeln). Om alfa-koefficienten är positiv och 

p-värdet är under 0,05, betyder detta att portfölj 6 är signifikant bättre än portfölj 2. Om 

p-värdet understiger 0,05 kan det med andra ord med 95% sannolikhet säkerställas att 

portfölj 6 är bättre än portfölj 2.  
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5.5.3 Statistiska feltyper 

Denna studie utgår från ett antal hypoteser (se rubrik 5.6) som testas för att finna svar på 

huruvida valda mekaniska investeringsstrategier kan generera alfa. För att ta reda på om 

någon av de skapade portföljerna genererar ett signifikant alfa tolkas utfallet av de 

statistiska testerna. Om författarna via testerna finner att en portfölj genererar signifikant 

överavkastning trots att så inte är fallet har i stället ett Typ I-fel uppkommit. Per definition 

innebär risken för ett sådant fel att en sann nollhypotes förkastas. Forskarna tror alltså att 

ett samband existerar men resultatet har egentligen uppstått av en ren slump (Bryman & 

Bell, 2005, s. 269). Om författarna däremot via testerna finner att en portfölj inte 

genererar signifikant överavkastning trots att portföljen egentligen gör det har ett Typ II-

fel uppstått. Ett Typ II-fel innebär alltså att en oriktig nollhypotes accepteras (Bryman & 

Bell, 2005, s. 270). För att beräkna hur stor sannolikheten är för att en sann nollhypotes 

ska förkastas (Typ I-fel) används p-värden för det enskilda utfallet. Vid genomförandet 

av statistiska tester baseras analysen av dessa oftast på en signifikansnivå om antingen 

en, fem eller tio procent. Författarna av denna studie har valt att förhålla sig till en 

signifikansnivå om fem procent då detta i sammanhanget kan anses relativt vedertaget. 

Vidare är nivån enligt Bryman och Bell (2005, s. 269) den vanligtvis högsta acceptabla 

nivån inom bland annat samhällsforskning. Följaktligen innebär den valda 

signifikansnivån om 0,05 att en sann nollhypotes förkastas i fem fall av hundra (Typ I-

fel). Med stöd av ovanstående stycke visar författarna att de är medvetna om de risker 

som finns i form av dessa två typer av fel. Vidare avser författarna att tolka utfallen av de 

statistiska testerna med stor varsamhet. 

5.6 Hypoteser 

När syftet är att undersöka om kausalitet (orsakssamband) mellan variabler existerar så 

är hypoteser ett bra verktyg att använda.  De kan användas för riktade frågeställningar 

som kan besvaras antingen via nollhypotesen eller alternativhypotesen (Svenning, 2003, 

s. 77). Svenning (2003, s. 210) menar även att hypotesen skall testas och antingen 

förkastas eller accepteras, det vill säga den är antingen sann eller falsk. Författarna av 

denna studie har utvecklat åtta hypoteser som är kopplade till studiens 

problemformulering. Alla hypoteser testas med hjälp av CAPM, trefaktor- samt 

fyrfaktormodellen. Den modell som uppvisar högst justerad förklaringsgrad väljs ut som 

den beräkningsmodell som i studien slutligen svarar på om hypoteserna accepteras eller 

förkastas. Inom studien skapas totalt sju portföljer för att utvärdera samtliga möjliga 

kombinationer av de tre variablerna EV/S, EV/EBIT och momentum. De sju portföljerna 

kan delas upp i tre grupper för att tydligare beskriva uppbyggnaden av respektive portfölj: 

 

Portfölj 1–3 består av endast ett nyckeltal. 

Portfölj 4–6 består av alla parvisa kombinationer som kan skapas av de tre nyckeltalen. 

Portfölj 7 består av alla tre nyckeltalen. 

 

En övergripande hypotes som sammanfattar de sju portföljernas separata hypoteser kan 

skrivas som: 

 

H0: Alfa för portfölj 1–7 = 0 

H1: Alfa för portfölj 1–7 ≠ 0 

  

Utöver dessa finns en ytterligare hypotes, den är framställd i avseende att förtydliga en 

situation där flera portföljer genererar signifikant alfa. Den har som syfte att utreda om 
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det går att säga att någon av de portföljerna med signifikant alfa presterar signifikant 

bättre än de andra överpresterande portföljerna. Med andra ord syftar hypotesen att 

klargöra vilken portfölj som presterar bäst om flera portföljer visar högre risjusterad 

avkastning än marknaden. 

  

H0: Om flera portföljer genererar alfa skilt från noll så kan det inte säkerställas att någon 

av dessa genererar signifikant högre alfa än övriga.   

 

H1: Om flera portföljer genererar alfa skilt från noll så kan det säkerställas att någon av 

dessa genererar signifikant högre alfa än övriga. 

5.7 Kritik mot den valda metoden 

Författarna av studien har valt att arbeta enligt en kvantitativ metod där det praktiska 

genomförandet innefattar insamling och förädling av sekundärdata. Eftersom studien 

syftar till att utreda huruvida utvalda mekaniska investeringsstrategier kan generera alfa 

är det av yttersta vikt att variablerna som ingår är korrekt beräknade för att jämförelsen 

ska bli relevant. Den sekundärdata som använts i studien kommer från databasen 

Thomson Reuters Datastream, vilken är en globalt erkänd finansiell databas. Risken för 

att den finansiella data som sammanställts i Datastream inte skulle vara tillförlitlig anser 

författarna vara liten. För det första är Thomson Reuters välrenommerade och bolagets 

kunder världen över förväntar sig att kontinuerligt erhålla såväl pålitlig som objektiv 

information. Detta upprätthålls via bolagets så kallade “Trust Principles” som har till syfte 

att säkerställa att Thomson Reuters agerar självständigt och inte handlar i enlighet med 

någon extern parts intressen (Thomson Reuters, u.å. b). De har således intentionen att 

objektivt förse användare med önskad finansiell information och bör inte ha någon direkt 

vinning i att manipulera eller framställa data på ett visst sätt. För det andra har författarna 

av denna studie jämfört ett antal aktiekurser som inhämtats från Datastream med 

tillgänglig information från exempelvis Avanza för att ytterligare säkerställa korrekt 

information på det inhämtade datamaterialet. Vid dessa jämförelser har författarna erhållit 

en sorts garanti för att den insamlade finansiella datan bör vara tillförlitlig. Däremot finns 

alltid risken att viss information kan ha rapporterats in felaktigt från bolagen vilket gör 

att Thomson Reuters Datastream tillhandahåller missvisande information utan att de har 

vetskap om detta. Författarna är medvetna om denna typ av oundvikliga risk men gör 

dock bedömningen att risken för att omfattande fel inrapporterats är relativt liten. Detta 

främst på grund av att de bolag som ingår i studien är väletablerade noterade bolag som 

presenterar granskad finansiell information.  

 

Utöver information i form av aktiekurser, för att beräkna momentum, har även 

nyckeltalen EV/S och EV/EBIT använts. Att dessa är beräknade på exakt samma sätt för 

samtliga bolag i samtliga länder är därav essentiellt. Thomson Financial menar själva att 

de samlar in datan i god tro från källor de bedömer som pålitliga men friskriver sig 

samtidigt från ansvar gällande huruvida datamaterialet alltid är korrekt (Thomson 

Reuters, u.å. c, s. 2). Däremot presenterar de hur de finansiella nyckeltalen ska vara 

beräknade så att investerare har möjligheten att sätta sig in i detta (Thomson Reuters, u.å. 

c, s. 34–36). Med anledning av ovanstående bedömer författarna sammanfattningsvis att 

den finansiella informationen som erhållits för de bolag som ingår i studien är av god 

kvalitet. 
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Det finns dock alltid en risk att fel uppstår med studier som inkluderar manuellt arbete. 

Författarna har förädlat datan genom att sortera ut bolagen i portföljer. Eftersom studien 

inkluderar steg med manuellt arbete har författarna vid flertalet tillfällen studerat dessa 

steg för att minimera risken för fel. Däremot går det aldrig att helt säkerställa att 

förädlingen av datan är helt felfri.  
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6. Resultat 
I följande kapitel återges de resultat som framkommit vid genomförandet av de statistiska 

testerna. Kapitlet är strukturerat enligt följande: initialt presenteras överskådlig data 

som beskriver studien samt vardera portfölj. Därefter inleds presentationen av studiens 

huvudsakliga fokus där resultatet från regressionerna delges. Författarna utreder 

huruvida de olika portföljerna genererat alfa under perioden och om alfat är signifikant 

skilt från noll. Efter utredning av de statistiska testresultaten kommer samtliga av de 

hypoteserna som presenterats under rubrik 5.6 att antingen förkastas eller accepteras. 

Avslutningsvis sammanfattas de mest relevanta resultaten med tanke på studiens syfte och 

problemformulering.    

6.1 Deskriptiv data 

Studiens resultat baseras på data från elva år, där portföljerna omallokeras med nya bolag 

första maj varje år (se Tabell 4). Finansbolag har exkluderats från populationen i likhet 

med tidigare forskning (Leivo et al., 2009; Leivo & Pätäri, 2011). Därefter återstod totalt 

515 bolag som utgör de undersökta bolag vilka studiens resultat baseras på. Inom denna 

ram finns det bolag som inte har redovisat data under vissa perioder. Detta beror 

framförallt på att bolagen ej var noterade vid de specifika tillfällena eller att bolagen har 

avnoterats. 

 

Tabell 4. Övergripande information om studien. 

Period 2006-2016 

Antal omallokeringstillfällen 10 

Antal bolag i populationen 598 

Antal undersökta bolag 515 

Antal portföljer 7 

 

En exakt lista över det totala antal bolag som undersökts i studien återfinns i Appendix 1. 

Appendix 2–8 uppvisar alla bolag som inkluderats i de skapade portföljerna under 

samtliga år. När Appendix 2–8 granskas kan en trend tydas gällande att de bolag som 

inkluderats i en portfölj ett år har en större sannolikhet att inkluderas även nästa år.  Ett 

exempel på detta är bolaget A-Com (se Appendix 2) som ingick i portfölj 1, EV/S under 

fyra år i rad (2006–2010) eller Arkil Holding som ingick i samma portfölj under sex år i 

rad (2006–2012). Liknande tendenser går att se även för övriga portföljer men den 

övergripande trenden tyder på att EV/S-portföljen visar högst sannolikhet att inkludera 

samma bolag flera år i rad.  Författarna anser dock att det inte verkar finnas någon tydlig 

systematisk likhet mellan de olika portföljerna utan att de olika strategierna tenderar att 

inkludera olika bolag. Nedan i Tabell 5 visas en sammanfattning som beskriver hur de sju 

portföljerna presterat utifrån utvalda prestationsmått.   
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Tabell 5. Sammanställning resultat för samtliga sju portföljer. 

 
 

Tabell 5 visar att den portfölj som genererat högst genomsnittlig årlig avkastning samt 

högst total avkastning under perioden är portfölj 6, EV/EBIT i kombination med 

momentum.  Den totala avkastningen är beräknad genom att återinvestera den genererade 

utdelningen varje år, under omallokeringstillfället. Detta innebär att portfölj 6 även har 

högst överavkastning i nominella tal av de undersökta portföljerna. Genom att jämföra 

portföljernas sharpekvoter, kan skillnader i den riskjusterade avkastningen synliggöras. 

Även här presterar portföljen sammansatt av EV/EBIT och momentum bäst med en 

sharpekvot som är dubbelt så hög som index. Den högsta uppmätta sharpekvoten är 0,8 

och index visar ett värde på 0,4. Varför index visar ett lågt värde på sharpekvoten beror 

på den turbulenta tidsperioden där standardavvikelsen har varit onaturligt hög under 

finanskrisen. Index, vilket är ett genomsnitt av alla nordiska bolag, har en genomsnittlig 

årlig standardavvikelse på 19%. Alla sju portföljerna har en standardavvikelse som under 

perioden varierar mellan två och fem procentenheter högre än standardavvikelsen för 

index.   

 

Portföljerna 1, 2 och 3 innehåller endast ett nyckeltal i respektive portfölj. Det är tydligt 

att en av dessa har lägre avkastning och lägre sharpekvot än de andra två. Portfölj 1, vilken 

består av EV/S, uppvisar en genomsnittlig årlig avkastning som är 7 procentenheter lägre 

jämfört med index under perioden. Standardavvikelsen för portfölj 1 är snarlik övriga 

portföljers standardavvikelser, men när sharpekvoten granskas antar denna ett negativt 

värde för EV/S-portföljen. Detta innebär att portföljen är den enda av de sju portföljerna 

som genererar en avkastning som är lägre än den riskfria räntan under 

undersökningsperioden. Utöver denna portfölj är det endast EV/S i kombination med 

momentum (portfölj 5) som genererar sämre genomsnittlig avkastning och sämre 

riskjusterad avkastning än sitt jämförelseindex. 

 

Portfölj 7 innehållandes EV/S, EV/EBIT och momentum genererar högre avkastning och 

har högre sharpekvot än index men fyra av de sex andra portföljerna presterar bättre än 

trippelkombinationen. 

  

 

Portfölj

Genomsnittlig	

årlig	

avkastning Skillnad	från	index Total	avkastning Standardavvikelse Sharpekvot

Portföljer	baserade	på	ett	nyckeltal

1.	EV/S 4% -7% 85% 23% 0,0	-												

2.	EV/EBIT 19% 9% 410% 24% 0,6													

3.	MOM 17% 6% 370% 21% 0,7													

6% Portföljer	baserade	på	två	nyckeltal	

4.	EV/S	+	EV/EBIT	 19% 8% 376% 24% 0,6													

5.	EV/S	+	MOM	 6% -5% 118% 21% 0,1													

6.	EV/EBIT	+	MOM 20% 9% 488% 22% 0,8													

Portfölj	baserad	på	alla	tre	nycketal	

7.	EV/	S	+	EV/EBIT	+	MOM 15% 4% 288% 22% 0,5													

Alla	nordiska	bolag 11% 209% 19% 0,4													
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Figur 1. Resultat bear market. 

 

 

 

Figur 2. Resultat bull market. 

Figur 1 och 2 beskriver vilken ackumulerad avkastning portföljerna har genererat under 

två olika börsklimat. Figuren för bear market visar den ackumulerade avkastningen för 

två år, första maj 2007 till första maj 2009, under finanskrisen. Dessa två år är de enda 

åren med negativ avkastning för majoriteten av portföljerna. Figur 2 beskriver motsatsen, 

sju år när marknaden varit i en uppåtgående trend. I figuren går det att utläsa vilka 

portföljer som genererat högst totalavkastning när utdelningen återinvesteras under 

perioden. En likhet som går att identifiera mellan de två perioderna är att portfölj 6, 

sammansatt av EV/EBIT och momentum, samt portfölj 2 bestående av EV/EBIT är de 

två portföljerna som uppvisar högst positiv avkastning i bull market och samtidigt 

uppvisar minst negativ avkastning i bear market.  

 

Vidare uppvisar portföljerna 3 och 4 båda hög positiv avkastning samt relativt låg negativ 

avkastning i de olika marknadstillstånden. När dessa figurer jämförs med tidigare Tabell 

5 syns även likheten att den portfölj som presterar bäst fortfarande är portfölj 6. Portföljen 

visar högst genomsnittlig avkastning (Tabell 5), lägst negativ avkastning under bear 
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market och högst positiv avkastning under bull market. Samma tendenser finns hos den 

minst välpresterande portföljen, EV/S (portfölj 1) fast åt det motsatta hållet. 

  

Trippelkombinations-portföljen uppvisar högre avkastning än index under det positiva 

börsklimatet men visar även tendenser till högre risk, det vill säga mer negativ avkastning 

under bear market, vid finanskrisen. Den informationen gör det svårt att avgöra hur väl 

portföljen presterar riskjusterat genom att endast undersöka Figur 1 och 2.      

 

Tabell 6. Årlig standardavvikelse under bull market (20090501–20160501) och 

bear market (20070501–20090501). 

 

För att få en bättre förståelse för hur risken ser ut under den undersökta bull- och bear-

marknaden kan Tabell 6 granskas. Tabellen innehåller den genomsnittliga årliga 

standardavvikelsen för båda börsklimaten. Under det positiva börsklimatet uppvisade 

portföljerna mellan 1 och 4 procentenheter högre risk än index. Index i sig uppvisar 14% 

i standardavvikelse. Under mätperiodens negativa börsklimat var standardavvikelsen 

högre för såväl index som för samtliga portföljer. Index uppvisar en standardavvikelse på 

27% under bear market. Här visar däremot två portföljer en lägre standardavvikelse än 

index, momentum-portföljen (portfölj 3) och EV/S kombinerat med momentum (portfölj 

5). I övrigt ökar standardavvikelserna med mellan 6–13 procentenheter jämfört med 

index, vilket innebär att variationen i standardavvikelserna är högst under det negativa 

börsklimatet. Exempelvis EV/EBIT-portföljen (portfölj 2) uppvisar en standardavvikelse 

på 40%, vilket är 13 procentenheter högre än index under bear market. 

 

 

Figur 3. Ackumulerad avkastning för samtliga portföljer. 

1.	EV/S 2.	EV/EBIT 3.	MOM 4	.	EV/S	+	EV/EBIT	 5.	EV/S	+	MOM	 6.	EV/EBIT	+	Mom 7.	EV/S	+	EV/EBIT	+	MOM INDEX

Bull	market 18% 16% 17% 16% 18% 16% 15% 14%

Bear	market 35% 40% 25% 37% 26% 33% 33% 27%
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Figur 3 visar hur portföljerna har presterat under hela den undersökta perioden när 

utdelningen återinvesteras. Det är ingen period som särskiljer sig markant utan portfölj 6, 

2, 4 och 3 genererar högst avkastning under den största delen av perioden. Likaså visar 

portfölj 1 och 5 en låg avkastning perioden igenom. Som nämnt i Tabell 5 så uppvisar 

samtliga portföljer liknande standardavvikelser (de varierar mellan 19%-24%) vilket det 

går att identifiera tendenser av i grafen, det vill säga ingen portfölj uppvisar tydligt 

starkare rörelser under en viss period än någon annan. 

6.2 Resultat för flerfaktormodellerna  

Tabell 7. Sammanställning av resultatet från regressionerna. 

 
 

Tabell 7 uppvisar utfallet från de tre beräkningsmodellerna: CAPM, trefaktormodellen 

och fyrfaktormodellen. Som nämnts i det praktiska metodkapitlet så används flera olika 

beräkningsmodeller. Detta syftar till att ta reda på huruvida resultaten skiljer sig åt 

beroende på vilken modell som används. Om detta är fallet kan således valet av 

beräkningsmodell påverka hur portföljernas prestation bedöms, vilket är vad studiens 

delsyfte ämnar utreda.  

 

Författarna har framförallt undersökt den justerade förklaringsgraden för att bedöma 

vilken regressionsmodell som är bäst lämpad att förklara portföljernas variationer i 

avkastning. Den justerade förklaringsgraden (R^2) för trefaktormodellen är för alla 

portföljer i genomsnitt sex procentenheter högre än för CAPM och en procentenhet lägre 

än för fyrfaktormodellen. Att den justerade förklaringsgraden i fyrfaktormodellen endast 

ökar med en procentenhet i genomsnitt anser författarna inte vara en tillräcklig ökning 

med tanke på modellens komplexitet. Därför anser författarna att trefaktormodellen är 

den modell som bäst skattar portföljernas variation i avkastning.  Diskussionen kring valet 

av beräkningsmodell och vilken betydelse modellen har, går att läsa inom analys- och 

Koefficient P-värde Koefficient P-värde

1.	EV/S 39% -1,55% 0,298 0,805 0,000

2.	EV/EBIT 45% 2,25% 0,126 0,889 0,000

3.	MOM 45% 2,01% 0,119 0,780 0,000

4	.	EV/S	+	EV/EBIT	 51% 1,92% 0,159 0,933 0,000

5.	EV/S	+	MOM	 53% -0,93% 0,425 0,838 0,00

6.	EV/EBIT	+	Mom 52% 2,60% 0,042 0,876 0,00

7.	EV/S	+	EV/EBIT	+	MOM 54% 1,25% 0,302 0,886 0,00

Alla	nordiska	bolag 51% 0,54% 0,616 0,751 0,00

Koefficient P-värde Koefficient P-värde Koefficient P-värde Koefficient P-värde

1.	EV/S 47% -0,20% 0,889 0,737 0,000 0,484 0,009 0,590 0,047

2.	EV/EBIT 51% 3,43% 0,022 0,820 0,000 0,431 0,018 0,603 0,041

3.	MOM 44% 2,38% 0,087 0,742 0,000 0,145 0,384 0,339 0,212

4	.	EV/S	+	EV/EBIT	 60% 3,12% 0,021 0,853 0,000 0,442 0,008 0,697 0,009

5.	EV/S	+	MOM	 58% -0,22% 0,855 0,777 0,000 0,272 0,063 0,540 0,025

6.	EV/EBIT	+	Mom 55% 3,15% 0,018 0,813 0,000 0,218 0,166 0,555 0,033

7.	EV/S	+	EV/EBIT	+	MOM 60% 2,04% 0,095 0,818 0,000 0,301 0,044 0,600 0,015

Alla	nordiska	bolag 55% 1,21% 0,275 0,703 0,000 0,251 0,067 0,425 0,057

Koefficient P-värde Koefficient P-värde Koefficient P-värde Koefficient P-värde Koefficient P-värde

1.	EV/S 48% -0,37% 0,801 0,766 0,000 0,550 0,005 0,733 0,022 0,241 0,226

2.	EV/EBIT 52% 3,26% 0,029 0,851 0,000 0,500 0,009 0,752 0,018 0,251 0,204

3.	MOM 47% 2,18% 0,110 0,778 0,000 0,225 0,189 0,513 0,078 0,291 0,114

4	.	EV/S	+	EV/EBIT	 60% 2,99% 0,026 0,876 0,000 0,493 0,005 0,806 0,006 0,184 0,301

5.	EV/S	+	MOM	 57% -0,31% 0,797 0,793 0,000 0,308 0,046 0,618 0,018 0,132 0,414

6.	EV/EBIT	+	Mom 58% 2,84% 0,028 0,854 0,000 0,294 0,068 0,740 0,008 0,282 0,100

7.	EV/S	+	EV/EBIT	+	MOM 63% 1,83% 0,121 0,856 0,000 0,387 0,012 0,785 0,003 0,310 0,053

Alla	nordiska	bolag 54% 1,15% 0,308 0,715 0,000 0,279 0,055 0,484 0,048 0,099 0,515

Portfölj Justerad	R^2	
Alfa Beta SMB HML MOM

CAPM

Trefaktormodellen

Fyrfaktormodellen

Portfölj Justerad	R^2	
Alfa Beta SMB HML

Portfölj Justerad	R^2	
Alfa Beta
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diskussionskapitlet under rubrik 7.4. Nedan följer en genomgång av hur resultatet skiljer 

sig åt beroende på vilken beräkningsmodell som används för att sedan övergå till en mer 

detaljerad beskrivning av resultaten från den modell som författarna anser skattar alfa 

bäst, trefaktormodellen. 

 

Används CAPM så kan det utläsas att endast en portfölj (portfölj 6) av de sju portföljerna 

genererar ett signifikant positivt alfa på 2,6% (se Tabell 7). Detta i jämförelse med att tre 

portföljer (portföljerna 2, 4 och 6) genererar ett positivt alfa som är signifikant på 5% 

signifikansnivå när trefaktormodellen i stället används och faktorerna SMB och HML 

inkluderas som oberoende variabler. Tabell 7 visar även att samma tre portföljer 

(portföljerna 2, 4 och 6) genererar ett signifikant positivt alfa på 5% signifikansnivå om 

fyrfaktormodellen står som utgångspunkt. 

  

Betavärdet är positivt och signifikant på 5% signifikansnivå oavsett om CAPM, 

trefaktormodellen eller fyrfaktormodellen används. Det positiva betavärdet betyder att en 

högre risk leder till högre avkastning. Att värdet är signifikant innebär att beta är en 

tillförlitlig variabel när det gäller att förklara portföljernas variation i avkastning.  

  

SMB-faktorn som inkluderas i tre- och fyrfaktormodellen indikerar på hur stor andel 

småbolag som finns i en portfölj. Denna faktor är signifikant i fyra stycken av de sju 

portföljerna på 5% signifikansnivå i både trefaktormodellen och fyrfaktormodellen (se 

Tabell 7). HML-faktorn, som indikerar på proportionen värdeaktier i portföljen, visar 

också ett signifikant samband med avkastningens variation i sex av sju portföljer (se 

Tabell 7). Sammantaget innebär detta att portföljerna med positiva koefficienter för 

faktorerna SMB och HML har en större andel småbolag och värdeaktier. 

 

I Tabell 7 under ’alla nordiska bolag’ finns resultat från de regressioner som utförts där 

alla nordiska bolag används som den beroende variabeln. Regressionen genomfördes på 

grund av att författarna ville se hur risken skiljer sig mellan datan som härstammar från 

Finbas (den svenska marknaden) och rampopulationen (den nordiska marknaden). 

Eftersom Finbas-datan för de olika faktorerna härstammar från svenska marknaden kan 

författarna se skillnader mellan marknaderna. Rampopulationen, vilken går under namnet 

“alla nordiska bolag” (se Tabell 7) uppvisar ett positivt alfavärde för alla tre 

beräkningsmodellerna ovan. Detta innebär att den nordiska marknaden genererade högre 

avkastning än den svenska under mätperioden. P-värdet är dock högre än 0,05 vilket 

innebär att det inte går att signifikant säkerställa att den nordiska marknaden har högre 

riskjusterade avkastning än den svenska. 

 

Det går även att se tendenser till att den systematiska risken är lägre på den nordiska 

marknaden än på den svenska, eftersom beta-värdet är lägre än 1 för alla nordiska bolag 

(se Tabell 7). Om en aggregerad portfölj skapades med alla nordiska bolag så skulle risken 

under mätperioden alltså vara lägre än för en liknande portfölj innehållandes alla svenska 

bolag. När betavärdet för alla sju portföljer granskas, oavsett beräkningsmodell, så 

varierar den systematiska risken mellan 0,77 - 0,94. Eftersom samtliga betavärden är lägre 

än ett innebär detta att den systematiska risken för alla portföljer är lägre än vad den 

systematiska risken är på den svenska marknaden. För att läsa mer om varför den svenska 

marknaden använts som underlag se rubrik 5.5.2. 
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6.3 Resultat baserat på trefaktormodellen 

Följande resultat för samtliga portföljer baseras på trefaktormodellen då modellen anses 

bäst lämpad att skatta alfa. Detta på grund av den höga justerade förklaringsgraden i 

enlighet med vad författarna beskrivit ovan. 

  

Portfölj 1: Portföljen med värdeaktier rangordnade efter nyckeltalet EV/S är den portfölj 

som presterade minst fördelaktigt i form av alfa jämfört med de två andra portföljerna 

som skapats av enbart en variabel (portfölj 2 och 3). Alfa-koefficienten för EV/S-

portföljen uppgår till -0,20% och är även det enda negativa alfavärdet av de tre 

portföljerna som formats baserat på en variabel. Däremot uppgår p-värdet för alfa till 0,89 

(se Tabell 8) och är därmed inte signifikant. Resultatet kan således lika väl ha uppkommit 

av en ren händelse. Ett högt p-värde innebär att alfavärdet inte statistiskt säkerställt kan 

anses vara skilt från noll. 

 

Tabell 8. Resultat alfa portfölj 1. 

  

 

Portfölj 2: EV/EBIT-portföljen genererade ett alfa på 3,43% per kvartal. Detta är det 

högsta alfavärdet av samtliga sju portföljer. Alfa-koefficientens p-värde uppgår till 0,02 

(se Tabell 9) och är därmed även signifikant på 5% signifikansnivå. Detta betyder med 

andra ord att portföljen som innehåller aktier med låga värden på EV/EBIT med 95% 

säkerhet har ett alfavärde skilt från noll. Således genererade portfölj 2 ett alfa som i 

genomsnitt varit 3,43% högre än index per kvartal under den period som studerats.      

 

Tabell 9. Resultat alfa portfölj 2. 

 

 

Portfölj 3: Den portfölj som formades genom att investera i de aktier som haft högst 

positivt momentum under det senaste året genererade ett alfa-värde på 2,38%. Alfa-

koefficienten för momentumportföljen är inte signifikant säkerställd med vald 

signifikansnivå eftersom p-värdet uppgår till 0,087 (se Tabell 10). Resultaten indikerar 

således på att alfa-koefficienten för momentumportföljen inte statistiskt kan säkerställas 

vara skild från noll. Det kan alltså inte uteslutas att utfallet skett av en slump. Däremot 

kan det noteras att resultatet är att se som statistiskt säkerställt på 10% signifikansnivå.  

 

Tabell 10. Resultat alfa portfölj 3. 

  

 

 

 

Portfölj Alfa P-värde Signifikant

1.	EV/S -0,20% 0,889				 Nej

Portfölj Alfa P-värde Signifikant

2.	EV/EBIT 3,43% 0,022				 Ja

Portfölj Alfa P-värde Signifikant

3.	MOM 2,38% 0,087				 Nej
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Portfölj 4: Den portfölj som kombinerade värdeaktier rangordnade efter EV/S samt 

EV/EBIT genererade ett alfa som uppgick till 3,12% per kvartal under den observerade 

perioden (se Tabell 11). Med vald signifikansnivå är dessutom alfavärdet signifikant då 

p-värdet för alfa-koefficienten uppgår till 0,02. Det alfa som uppnås genom denna 

investeringsstrategi är det tredje högsta signifikanta alfat av samtliga sju portföljer som 

utvärderas i studien. Värt att notera är att EV/S individuellt (portfölj 1) genererade ett 

negativt (icke signifikant) alfa, men när nyckeltalet kombinerades med EV/EBIT (portfölj 

4), blir resultatet ett positivt alfa som statistiskt kan säkerställas vara skilt från noll. 

Sammanfattningsvis har portfölj 4 genererat ett alfa som i genomsnitt varit 3,12% högre 

än index per kvartal under den undersökta perioden. 

 

Tabell 11. Resultat alfa portfölj 4. 

 

 

Portfölj 5: Portföljen som består av bolag rangordnade efter variablerna EV/S och 

momentum genererade ett alfa på -0,20% per kvartal (se Tabell 12). I likhet med portfölj 

1 bestående av EV/S är alfavärdet negativt och inte heller här signifikant då p-värdet för 

alfa-koefficienten uppgår till 0,855. Nivån på p-värdet visar att alfa-värdet inte statistiskt 

kan säkerställas vara skilt från noll, vilket betyder att utfallet kan bero på slumpen. 

 

Tabell 12. Resultat alfa portfölj 5. 

 

 

Portfölj 6: Den portfölj som uppvisade näst högst signifikant alfavärde (3,15%) av 

samtliga sju portföljer är portfölj 6 vilken består av EV/EBIT och momentum (se Tabell 

13). Alfa-koefficienten för portföljen har ett p-värde på 0,018 vilket är signifikant. 

Beståndsdelarna EV/EBIT och momentum visade i de individuella portföljerna 

(portföljerna 2–3) positiva värden på alfa, men endast alfavärdet i EV/EBIT-portföljen 

var signifikant. Detta resultat betyder med andra ord att portfölj 6 under perioden 

genererat ett alfa som i genomsnitt varit 3,15% högre än index per kvartal. 

  

Tabell 13. Resultat alfa portfölj 6. 

  

 

Portfölj 7: Resultatet av trippelkombinations-portföljen bestående av EV/S, EV/EBIT 

och momentum genererade även den ett positivt alfa (se Tabell 14). Värdet på alfa-

koefficienten uppgår till 2,04% men eftersom p-värdet för alfavärdet uppgår till 0,095 

kan alfa däremot inte statistiskt säkerställas vara skilt från noll med vald signifikansnivå 

om 5%. Således kan det inte uteslutas att utfallet beror på slumpen. Med andra ord kan 

det inte statistiskt säkerställas om portföljen haft någon högre riskjusterad avkastning 

Portfölj Alfa P-värde Signifikant

4	.	EV/S	+	EV/EBIT	 3,12% 0,021				 Ja

Portfölj Alfa P-värde Signifikant

5.	EV/S	+	MOM	 -0,20% 0,855				 Nej

Portfölj Alfa P-värde Signifikant

6.	EV/EBIT	+	MOM 3,15% 0,018				 Ja
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gentemot marknaden under perioden. Däremot är portföljens positiva alfavärde statistiskt 

säkerställt på 10% signifikansnivå, detta i likhet med resultatet för portfölj 3.  

 

Tabell 14. Resultat alfa portfölj 7. 

  

6.4 Regressionsresultat baserat på den nordiska marknaden 

Eftersom data för faktorerna SMB, HML och MOM inte existerar för den nordiska 

marknaden (se avsnitt 5.5.2) kunde inte trefaktormodellen eller fyrfaktormodellen testas 

med den exakta rampopulationen som underlag. Författarna har dock valt att genomföra 

en ny CAPM för att undersöka huruvida variationen i avkastningen kan förklaras bättre 

än i de ovanstående nämnda modellerna (CAPM, trefaktormodellen, fyrfaktormodellen) 

vilka är baserade på svensk data från Finbas.    

 

Nedan i Tabell 15 visas resultatet från denna nya CAPM baserat på de nordiska bolagen 

(index) som oberoende variabel och de respektive portföljerna som beroende variabler. I 

stället för att regressionen baseras på svenska data som underlag baseras denna CAPM-

regression på alla undersökta nordiska bolag. För att bedöma hur väl modellen förklarar 

variationen i de olika portföljernas avkastning kan den justerade förklaringsgraden 

granskas. Vidare information om valet av beräkningsmodell återfinns under rubrik 7.4. 

För att underlätta för läsaren vid den kommande jämförelsen av de två CAPM-

regressionerna förkortas fortsättningsvis den regression som baserats på nordisk data 

“RN” (Tabell 15) och regressionen som baserats på svensk data förkortas “RS” (Tabell 

7). 

  

Tabell 15. Resultat regression med nordiska marknaden som oberoende variabel. 

 
 

Tabell 15 ovan visar att alfa-koefficienterna för portföljerna varierar mellan -2,3% och 

+2,1% i RN. Detta är en lägre lägstanivå och lägre högstanivå än vad RS uppvisade. Alfa 

är alltså högre när data från den svenska marknaden används än när den nordiska 

marknaden är utgångspunkten för regressionen. Utöver detta skiljer sig antalet 

signifikanta alfa åt beroende på vilken modell som används. Genom att granska p-värdena 

i de två tabellerna så kan dessa skillnader identifieras. I Tabell 15 för RN så genererar tre 

portföljer signifikant stöd för positivt alfa och två portföljer ger signifikant stöd för 

negativt alfa. Det är endast momentumportföljen (portfölj 3) samt trippelkombinationen 

(portfölj 7) som inte kan säkerställas ha ett alfa skilt från noll. I jämförelse genererade 

Portfölj Alfa P-värde Signifikant

7.	EV/S	+	EV/EBIT	+	MOM 2,04% 0,095				 Nej

Koefficient P-värde Koefficient P-värde

1.	EV/S 85% -2,24% 0,004 1,13 0,000

2.	EV/EBIT 90% 1,57% 0,012 1,20 0,000

3.	MOM 80% 1,53% 0,050 0,99 0,000

4	.	EV/S	+	EV/EBIT	 90% 1,36% 0,032 1,18 0,000

5.	EV/S	+	MOM	 90% -1,40% 0,010 1,05 0,000

6.	EV/EBIT	+	MOM 94% 2,04% 0,000 1,04 0,000

7.	EV/S	+	EV/EBIT	+	MOM 94% 0,74% 0,106 1,11 0,000

Beta
Justerad	R^2	

CAPM

Alfa
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endast en av de sju portföljerna (portfölj 6) ett signifikant alfa när CAPM-modellen i RS 

användes (se Tabell 7). 

  

Portfölj 1 bestående av EV/S genererar en lägre riskjusterad avkastning (alfa) med RN än 

RS. Detta negativa alfavärde kan även signifikant säkerställas i RN eftersom p-värdet 

understiger signifikansnivån om 0,05 (se Tabell 15). Detta resultat är skilt från det tidigare 

resultatet som framkom från samtliga tre beräkningsmodeller baserades på RS. Där visade 

inte någon av de sju portföljerna ett signifikant negativt alfavärde. I RN visar inte heller 

enbart portfölj 1, utan även portfölj 5 signifikant stöd för att portföljen genererar negativt 

alfa. Resterande tre signifikanta portföljer: portfölj 2, 4 och 6 har signifikant stöd för att 

positivt alfa genereras med valda investeringsstrategier. Detta innebär 

sammanfattningsvis att samtliga portföljer utom portfölj 3 (p-värde 0,0506) och 7 vid RN 

uppvisar ett alfa som är signifikant skilt från noll. 

  

Den systematiska risken, beta, går även att utläsa i Tabell 15 för RN. Alla portföljer 

uppvisar liknande eller snäppet högre systematisk risk än index. Portföljernas betavärden 

varierar mellan 0,99 och 1,2. Portfölj 2 som består av EV/EBIT bör därför exempelvis 

generera 12% i avkastning om index genererar 10%. Denna högre avkastning beror på 

den högre systematiska risken. 

6.5 Hypotestester   

Studien utgår främst från sju hypoteser som kan sammanfattas som en övergripande 

hypotes: 

 

H0: Alfa för portfölj 1–7 = 0 

H1: Alfa för portfölj 1–7 ≠ 0 

 

Beroende på vilken beräkningsmodell som används för att skatta alfa och beroende på 

vilken data modellen baseras på så varierar antalet portföljer med statistiskt säkerställda 

alfavärden (se Tabell 7 och Tabell 15). På grund av detta är det inte helt enkelt att 

konkludera ett klart svar om vilka hypoteser som skall accepteras och vilka som bör 

förkastas. Författarna har däremot beslutat att använda den modell som bäst skattar 

variationen i portföljernas avkastning som utgångspunkt för resultaten av hypotestesterna.  

 

Med tanke på att CAPM-regressionen som baseras på data från den nordiska marknaden 

(Tabell 15) visade högst justerad förklaringsgrad anser författarna modellen som bäst 

lämpad att skatta portföljernas variation i avkastning. Avläses p-värdena för portföljerna 

i Tabell 15 kan det konkluderas vilka nollhypoteser som kan förkastats och vilka som bör 

accepteras. Tabell 16 nedan summerar resultatet av hypotestesterna.  Nollhypotesen, 

vilken hävdar att alfa inte är signifikant skilt från noll, accepteras för portfölj 3 och 7. 

Däremot förkastas nollhypotesen för portföljerna 1, 2, 4, 5 och 6 eftersom alfa-

koefficienten för dessa portföljer är signifikant skild från 0, vilket betyder att det finns 

stöd för alternativhypotesen. 
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Tabell 16. Resultat av hypotestester. 

 
 

Det går att konkludera att samtliga portföljer som innehåller nyckeltalet EV/EBIT 

(portfölj 2, 4 och 6), förutom trippelkombinationen, genererar signifikant högre 

riskjusterad avkastning än index. Det går även att konkludera att portfölj 1 och 5, båda 

innehållandes EV/S, genererar ett signifikant negativt alfa, vilket innebär en signifikant 

lägre riskjusterad avkastning än index. För momentumportföljen (portfölj 3) och 

trippelkombinationen (portfölj 7) kan nollhypotesen inte förkastas då det med vald 

signifikansnivå inte kan säkerställas att det positiva alfavärdet är skilt från noll. Det går 

med andra ord inte att säkerställa att dessa två investeringsstrategier genererar högre 

riskjusterad avkastning än marknaden under perioden.  

 

När ovanstående sju hypoteser sammanfattats kan den sista hypotesen testas. Hypotesen 

syftar till att ta reda på huruvida det statistiskt kan säkerställas att någon av de portföljerna 

som genererar signifikant positivt alfa genererar högre riskjusterad avkastning än de 

andra portföljerna. 

  

H0: Om flera portföljer genererar alfa skilt från noll så kan det inte säkerställas att någon 

av dessa genererar ett signifikant högre alfa än övriga.   

 

H1: Om flera portföljer genererar alfa skilt från noll så kan det säkerställas att någon av 

dessa genererar signifikant högre alfa än övriga. 

 

För att utreda om hypotesen ovan skall accepteras eller förkastas har ytterligare 

regressioner skapats. Se Tabell 17 för ett exempel på en sådan regression. Tabellen visar 

en regression där portfölj 2 är den oberoende variabeln och portfölj 6 är den beroende 

variabeln (läs mer om utförandet under rubrik 5.5.2). Portfölj 2 förklarar 90% av 

variationen i avkastningen för portfölj 6. Portfölj 6 genererar ett alfavärde på 0,8% per 

kvartal gentemot portfölj 2.  

 

• H0: α P3 = 0
• H0: α P7 = 0

Accepteras

• H0: α P1 = 0
• H0: α P2 = 0
• H0: α P4 = 0
• H0: α P5 = 0
• H0: α P6 = 0

Förkastas
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Tabell 17. Regression där portfölj 6 sammansatt av EV/EBIT och momentum 

förklaras av portfölj 2, bestående av EV/EBIT. 

  
 

I Tabell 17 går det även att utläsa att det inte statistiskt går att säkerställa att portfölj 6, 

sammansatt av EV/EBIT och momentum, presterar bättre än portfölj 2 bestående av 

EV/EBIT. Detta på grund av att p-värdet överstiger 0,05. Fler regressioner har även testats 

på detta sätt för att avgöra om någon av de signifikant överpresterande portföljerna (se 

tabell 16) presterar signifikant bättre än övriga överpresterande portföljer. Ingen av dessa 

regressionstester gav ett p-värde som understeg 0,05. Det går med andra ord inte statistiskt 

att säkerställa att någon av de portföljer som har genererat signifikant positivt alfa är 

signifikant bättre än någon av de andra portföljerna. Detta innebär att nollhypotesen 

accepteras. Det går med andra ord inte att säkerställa vilken av de överpresterande 

portföljerna som faktiskt presterar bäst.  

 

Författarna undersökte även om det går att statistiskt säkerställa att det skapas något värde 

genom att kombinera antingen flera värdenyckeltal eller att kombinera värdenyckeltal och 

momentum, jämfört med att investera i nyckeltalen separat. Detta testades genom 

regressioner som utfördes på samma sätt som beskrivits ovan. Samtliga regressionstester 

genererade p-värden som översteg 0,05, vilket innebär att det inte går att säkerställa 

statistiskt att något ytterligare värde skapas genom att kombinera flertalet nyckeltal.  

 

6.6 Sammanfattning av resultat 

Resultatet är uppdelat i sektioner där studiens deskriptiva data först presenteras. Tabeller 

och figurer visar avkastning, risk, sharpekvoter samt hur portföljerna har presterat under 

bull- och bear market. Den genomsnittliga årliga avkastningen för portföljerna varierar 

mellan 4% till 20% under perioden. Standardavvikelserna för portföljerna är samtliga 

högre än för marknaden. Portföljernas standardavvikelser är likartade sinsemellan och 

varierar mellan att vara två till sex procentenheter högre än standardavvikelsen för 

marknaden. Sharpekvoterna varierar från värdet noll, vilket är den riskfria räntan, upp till 

det dubbla värdet av vad den nordiska marknaden uppvisar.  

 

I den andra sektionen av resultatet beskrivs hur valet beräkningsmodell påverkar utfallet 

av regressionerna. Tre regressioner utfördes baserade på CAPM, trefaktormodellen och 

fyrfaktormodellen. Sedan beskrivs resultatet från regressionen baserad på 

trefaktormodellen mer i detalj eftersom modellen genererade högst justerad 

förklaringsgrad av de tre beräkningsmodellerna. Detta betyder att trefaktormodellen 

skattar variationen i portföljernas avkastning bättre än CAPM och fyrfaktormodellen. 

Regressionen genererade positivt signifikant alfa för tre portföljer: EV/EBIT (portfölj 2), 

EV/EBIT kombinerat med EV/S (portfölj 4) samt EV/EBIT sammansatt med momentum 

(portfölj 6).   
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Resultatets sista sektion baseras på en ytterligare CAPM regression där den nordiska 

rampopulationen står som oberoende variabel och respektive portfölj som beroende 

variabel. Denna regression skattar portföljernas variation i avkastning bäst eftersom den 

justerade förklaringsgraden är högre än vad någon av de andra beräkningsmodellerna 

uppvisade. Författarna kan konkludera att samma portföljer (portföljerna 2, 4 och 6) som 

genererade positivt signifikant alfa i trefaktormodellen genererade samma resultat även i 

denna regression. Det gick även att konkludera att ytterligare två portföljer genererade ett 

negativt signifikant alfa: EV/S (portfölj 1) samt EV/S sammansatt med momentum 

(portfölj 5). Det gick inte att statistiskt säkerställa att någon av de signifikant 

överpresterande portföljerna var signifikant bättre än övriga. Författarna konkluderade 

även via regressionstester att det inte statistiskt går att säkerställa att något ytterligare 

värde skapades när variablerna kombinerades.  
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7. Analys och diskussion 
Resultaten som presenterats i kapitel 5 kommer i följande kapitel att tolkas och 

analyseras. Syftet med analysen samt diskussionen som följer är att skapa en vidare 

förståelse för studiens mest relevanta resultat samt ge läsaren en god bild av hur 

resultaten kan kopplas samman med valda teorier och tidigare forskning. Vidare 

presenteras författarnas syn på de avvägningar som kan ha påverkat resultatet och hur 

tidigare forskare tagit beslut kring dessa. Avslutningsvis följer en diskussion kring 

huruvida studiens resultat anses generaliserbart och i vilken utsträckning.   

7.1 Analys av resultatet i relation till teoretisk referensram 

Enligt den effektiva marknadsteorin (EMT) i sin renaste form kan inte en investerare 

systematiskt generera abnormal avkastning (Fama, 1965; Malkiel & Fama, 1970). Att 

detta är inte är möjligt ska enligt EMT bero på att framtida aktiepriser inte går att förutspå 

samt att marknaden redan prissatt aktierna effektivt. Däremot hävdar Fama och French 

(1992) att en högre avkastning kan uppnås men att detta innefattar en högre risk för 

investeraren. I resultatdelen av denna studie (kapitel 6) framkommer resultat som visar 

att flertalet portföljer genererar en högre avkastning än den valda marknaden. Av de totalt 

sju portföljerna så genererar fem portföljer årligen en högre genomsnittlig avkastning än 

valt index. Däremot uppvisar samtliga av de sju portföljerna en högre standardavvikelse 

än index vilket ger indikationer om att den totala risken också är högre för portföljerna än 

marknaden. Samtliga portföljer är även exponerade mot en ökad systematisk risk jämfört 

med index vilket utläses i de högre betavärdena (Tabell 15). Om än marginellt, så tyder 

denna del av resultatet på att samtliga undersökta investeringsstrategier innebär en ökad 

risk för investeraren, vilket överensstämmer med teorin kring att ökad avkastning endast 

kan uppnås via en ökad exponering mot risk. Den ökade totala risken i portföljerna i form 

av högre standardavvikelse gäller både under bull- och bear markets. Undantaget är 

portfölj 3, innehållandes momentum som både uppvisar lägre total risk under bear market 

och likvärdig systematiska risk som index under hela perioden.   

 

Utöver den effektiva marknadsteorin menade även Markowitz, grundaren av den 

moderna portföljteorin, samt William Sharpe som grundade CAPM att högre avkastning 

genereras genom ökat risktagande, vilket betyder att någon överavkastning egentligen 

inte uppnås. Däremot har författarna via majoriteten av regressionstesterna konkluderat 

att signifikanta alfavärden genererats under den undersökta perioden, vilket talar emot att 

högre avkastning enbart går att uppnå via ökat risktagande. För en vidare analys angående 

hur valet av beräkningsmodell påverkade resultatet i form av antal signifikanta alfa, se 

rubrik 7.4. De positiva signifikanta alfa-koefficienterna signalerar med andra ord att 

mekaniska investeringsstrategier i flertalet fall ger en högre avkastning än vad som 

förväntas med hänsyn till den givna risknivån. Detta utfall borde alltså inte vara möjligt 

om tillgångarna var effektivt prissatta vilket gör att författarna har anledning att hävda att 

resultaten i sin helhet talar emot att marknader är helt effektiva i sin natur. 

 

Resultaten bör även ställas i relation till den trefaktormodell som Fama och French 

utvecklat. Enligt Fama och French är en investerare mer exponerad mot risk när denne 

investerar i småbolag (SMB) samt i värdebolag (HML) och kan därigenom uppnå högre 

avkastning. Med anledning av detta lades dessa två faktorer till, utöver beta, för att 

forskarna menade att den ökade avkastningen kan förklaras av dessa tre faktorer. I 

studiens resultat framkommer att antalet signifikanta alfa faktiskt ökar när 
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trefaktormodellen används i stället för CAPM. Detta betyder att även när hänsyn tagits 

till faktorerna SMB och HML kan en signifikant riskjusterad avkastning uppnås. Detta 

indikerar på att det inte enbart är en exponering mot småbolag och värdebolag som är 

anledningen till att en högre avkastning uppnås.    

 

Vidare framkom intressanta resultat vid genomförandet av regressionen med de fyra 

faktorerna från Carharts fyrfaktormodell som oberoende variabler. Momentumfaktorn, 

vilken är den fjärde faktorn som adderas till trefaktormodellen, fick inte signifikant stöd 

som oberoende variabel i någon av de sju portföljerna. Detta utfallet indikerar på att 

Carharts teori, gällande att en momentumfaktor läggs till för att bättre förklara variationen 

i avkastning, inte gäller för denna studie. Författarna vill dock vara försiktiga med att 

tolka denna typ av resultat med hänsyn till att underlaget för de fyra faktorerna (beta, 

SMB, HML och MOM) kommer från svenska marknadsdata, men portföljerna och 

indexet består av nordiska bolag. Således finns svårigheter i att helt utesluta momentum 

som oberoende variabel även om studiens resultat tyder på att variabeln inte bidrar till att 

förklara variationen i avkastning på det sättet som beskrivs i teorin. 

 

I motsats till den effektiva marknadsteorin tyder teorier inom beteendeekonomi (se 

kapitel 4) på att marknader inte kan vara helt effektiva och att detta kan nyttjas av 

investerare för att generera överavkastning. Teorin utgår från synen att investerare inte 

reagerar rationellt utan påverkas av psykologiska fallgropar (behavioral biases) när de 

fattar investeringsbeslut där risk och osäkerhet ingår. Detta i sin tur leder till att aktier inte 

är korrekt prissatta på marknaden. Med anledning av studiens resultat i form av att 

majoriteten av portföljerna genererade signifikant alfa under perioden finner författarna 

grund att anta att den nordiska aktiemarknaden inte fullt ut är effektiv. Huruvida 

marknadens ineffektivitet orsakas av beteendeekonomins psykologiska fallgropar är 

däremot inte något som författarna kommer att diskutera vidare kring. Detta på grund av 

att diskussionen inte hör samman med studiens problemformulering, vilken snarare syftar 

till att utreda huruvida mekaniska investeringsstrategier kan generera alfa. Teorierna 

inom beteendeekonomin symboliserar i denna studie snarare en grund som skapar 

förståelse för de argument som talar för ineffektiva aktiemarknader och att det finns 

anledning att undersöka huruvida den effektiva marknadsteorin håller. Studiens 

sammanlagda resultat talar delvis för synsättet inom beteendeekonomin eftersom positiva 

signifikanta alfa uppnås i flertalet portföljer, oavsett vilken modell som används. Däremot 

låter författarna de bakomliggande anledningarna vara osagda då orsakerna till 

ineffektivitet på aktiemarknaden inte avsetts att undersökas närmare i studien. 

 

Författarna har valt att undersöka hur portföljerna presterar under en börscykel, mellan 

åren 2006–2016. Enligt den adaptiva marknadshypotesen (AMH) är ju inte förhållandet 

mellan risk och avkastning konstant över tid utan förändras i takt med marknaderna och 

dess aktörer, investerarna (Lo, 2004). Enligt teorin kan således olika 

investeringsstrategier prestera olika väl beroende på rådande börsklimat. Som nämnt 

uppvisade samtliga portföljer högre total risk än marknaden under bull markets, och under 

bear market-perioden var det två portföljer som uppvisade en lägre standardavvikelse än 

index. Ett par portföljer (exempelvis portföljerna 2 och 6) genererade under samtliga tio 

år en högre årlig avkastning än index, vilket tyder på att de presterar väl i såväl låg- som 

högkonjunktur.  
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Vidare existerar enligt AMH arbitragemöjligheter på aktiemarknader då 

marknadsdynamiken är ytterst komplex. De positiva signifikanta alfa-värdena som 

genererats under den undersökta perioden visar att en investerare som följer en mekanisk 

investeringsstrategi kan uppnå högre riskjusterad avkastning än marknaden. Möjligheten 

tycks följaktligen existerar för en investerare att utnyttja vissa obalanser på den nordiska 

aktiemarknaden. Däremot är att följa en mekanisk investeringsstrategi inte på något sätt 

en absolut garanti på att signifikant högre riskjusterad överavkastning uppnås 

kontinuerligt. Under bear market uppvisar exempelvis majoriteten av portföljerna sämre 

ackumulerad avkastning än index samtidigt som investeraren är exponerad mot en högre 

risk. Däremot har flertalet av de undersökta investeringsstrategierna sett över tid genererat 

signifikanta alfa vilket betyder att de varit fördelaktiga att följa under denna 

period.             

 

Sammanfattningsvis vill författarna understryka att resultaten bör tydas med hänsyn till 

de avvägningar som framförs under rubrik 7.3. Flertalet portföljer uppvisar signifikanta 

positiva alfa, vilket är förenligt med vad tidigare forskning inom området också visat. 

Däremot har den av författarna skapade trippelkombinations-portföljen inte genererat 

signifikant alfa i någon av regressionsresultaten. Detta trots att investeringsstrategin 

innehåller utvalda nyckeltal från tidigare empirisk forskning där överavkastning 

genererats i ett antal fall. Detta utfall analyseras vidare framöver. Nedan följer en grundlig 

analys av samtliga skapade portföljer i relation till den tidigare empiriska forskningen 

som presenterats i studien. 

7.2 Analys av resultatet kopplat till hypoteser och tidigare 

forskning 

Sammanfattning hypotestester 

CAPM-regressionen på den nordiska marknaden som beskrivs under rubrik 6.3 

resulterade i att fem av totalt sju portföljer genererade signifikanta alfa. Resultatet innebär 

att nollhypotesen förkastas för samtliga portföljer utom för momentum-portföljen 

(portfölj 3) och trippelkombinationen (portfölj 7). Av de fem signifikanta alfa-

koefficienterna var två alfa-värden negativa och tre positiva. Vidare kan författarna inte 

säkerställa att någon kombination av nyckeltal är signifikant bättre än enskilda 

värdestrategier då ingen av dessa regressionerna visade signifikanta p-värden (se Tabell 

15). Nedan diskuteras och analyseras dessa utfall av hypotestesterna mer nyanserat och 

sammanlänkas med vad tidigare empirisk forskning konkluderat. 

  

EV/S 

Bolagsvärde dividerat med försäljning är, som nämnt i kapitel 4, enligt författarnas 

vetskap inte studerat i någon större utsträckning tidigare. För att se likheter och skillnader 

med tidigare forskning så sker en jämförelse med nyckeltalet P/S som substituerande 

nyckeltal eftersom de är relativt homogena. Däremot rör det sig fortfarande i realiteten 

om två olika nyckeltal vilket gör det svårt att avgöra exakt vad som påverkar 

resultatskillnaderna. Dhatt et al. (1999, s. 67) undersökte hur en portfölj sammansatt av 

delvis P/S presterade. Forskarna exkluderade de största bolagen vilket skiljer sig från 

denna studie men i likhet har forskarna tagit hänsyn till survivorship bias samt 

omallokerat portföljerna årligen. Enligt Dhatt et al. (1999) genererade portföljen tydlig 

överavkastning under mätperioden vilket går i motsats med denna studies resultat. Varför 

EV/S-portföljen genererat ett negativt alfa är inte helt tydligt enligt författarna och 

eftersom få forskare har studerat det specifika nyckeltalet är det svårt att veta om mindre 
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aspekter kan ha påverkat studiens utfall. Författarna av denna studie ser små variationer i 

studiens metod som betydelsefulla för utfallet. Exempelvis kan effekten av att exkludera 

en viss procent av extremvärdena vara betydelsefull för en bättre avkastning. Barbee et 

al. (2008) exkluderade bolag med topp 1% extremvärden av P/S i värdeportföljen och 

portföljen genererade högre riskjusterad avkastning än motsatsportföljen bestående av 

tillväxtaktier. En vidare analys kring huruvida vissa avvägningar kan ha påverkat studiens 

resultat går att läsa under rubrik 7.3. Andra förklaringar till varför portföljen har presterat 

sämre än index kan vara valet av den undersökta marknaden, undersökningsperioden eller 

bolagens storlek. Forskarna Pätäri et al. (2016) konkluderade att P/S inte genererar någon 

extraordinär överavkastning på den finska marknaden. Med anledning av detta ser 

författarna av denna studie tendenser till att P/S-anomalin fungerar bättre på den 

amerikanska marknaden än på den nordiska. Utöver detta finns studier även gjorda på 

andra aktiemarknader än norden och den amerikanska. Ghaghori et al. (2013) undersökte 

hur en portfölj sammansatt av P/S presterade på den australiensiska marknaden och 

konkluderade att en värdepremie existerade även där. Detta ger delade meningar kring 

huruvida nyckeltalet kan generera alfa globalt och författarna anser att det krävs mer 

information för att kunna uttala sig med säkerhet kring detta.  

 

Kan det finnas någon specifik anledning till att EV/S inte genererar alfa, något som än 

inte är upptäckt eller diskuterat i akademin? Varför nyckeltalet inte fått någon större plats 

inom akademin hittills är endast möjligt för författarna att spekulera kring. Effekten av 

publikations-bias gör att det krävs försiktighet när endast de publicerade kvantitativa 

studierna på ett område granskas (Bryman, 1997, s. 198).  Greenwald (1975, refererad i 

Bryman 1997, s. 198) studerade varför resultaten skiljer sig åt mellan den forskning som 

är publicerad respektive opublicerad. Han fann att författare inte i lika stor utsträckning 

sänder in en artikel till en tidning om de inte lyckas förkasta vald nollhypotes. Författarna 

ansåg att chansen att bli publicerad var mindre om nollhypotesen inte kunde förkastas. 

Kan det vara på grund av en sorts publikations-bias som författarna av denna studie inte 

identifierat någon tidigare forskning kring nyckeltalet EV/S? I denna studie kunde 

förvisso nollhypotesen förkastas för portföljen men alfa-värdet var negativt vilket inte ses 

som eftersträvansvärt i sammanhanget aktieanomalier. Författarna kan därmed spekulera 

kring huruvida det finns ett större intresse av att publicera artiklar om nyckeltal som 

genererar positiva alfa-värden. Någon vidare konklusion kring detta är inte möjligt att 

avgöra med den fakta som finns idag. Författarna kan endast instämma med Pätäri och 

Leivo (2017, s. 158) om att EV/S inte verkar ha studerats tillräckligt inom akademin och 

att det finns ett behov av att veta mer om nyckeltalens effekter på den riskjusterade 

avkastningen. 

 

EV/EBIT 

Pätäri et al. (2016) genomförde en studie baserat på EV/EBIT med bolag noterade på 

Helsinki Stock Exchange mellan åren 1996–2013. Forskningen liknar i flertalet 

avseenden denna studie då det rör sig om samma nyckeltal, delvis samma marknad och 

en liknande period. Även resultaten för studierna är snarlika vilket tyder på att 

undersökningsmetoderna skulle kunna vara liknande. Forskarna kom fram till att alfa går 

att generera och detta beror framförallt på den skyddande effekt EV/EBIT har under ett 

negativt börsklimat. Däremot kommer denna studie inte fullt ut fram till samma slutsats. 

Likheten är att EV/EBIT (portfölj 2) har lägre negativ avkastning under bear-perioden 

men samtidigt visar resultatet att den totala risken är högre. Även regressionerna tyder på 

att den systematiska risken är högre för EV/EBIT än för marknaden i sig då beta-värdet 

uppgår till 1,2 (se Tabell 7). Med andra ord verkar det inte vara under negativa börsklimat 
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som portföljen genererar överavkastning utan detta sker såväl i negativa som i positiva 

börsklimat vilket skiljer sig mot vad Pätäri et al. (2016) kom fram till. Författarna av 

denna studie kan dock konstatera att EV/EBIT-portföljen genererat signifikant högre 

riskjusterad avkastning än sitt jämförelseindex vilket går i linje med vad Pätäri et al. 

(2016) konkluderat i sin studie. 

  

Composite value – kombination av värdeaktier 

Dhatt et al. (1999) studerade även hur composite value-portföljer presterar. Den största 

skillnaden sett i relation med denna studie är att Dhatt et al. (1999) studerade hur P/E, P/S 

och P/B presterade tillsammans, medan denna studie fokuserar på kombinationen av 

värdenyckeltalen EV/S och EV/EBIT. Dhatt et al. (1999) kom fram till att högst alfavärde 

skapades när flera värde-nyckeltal kombinerades. Hur väl detta överensstämmer med 

denna studie är svårt att avgöra då EV/S i sig uppvisade ett negativt alfa. Det går dock att 

se tendenser till att portföljen sammansatt av både EV/S och EV/EBIT (portfölj 4) 

presterar nästan lika väl som portföljen sammansatt av endast EV/EBIT (portfölj 2). Detta 

anser författarna ger incitament till att tycka att kombinationer av nyckeltal kan anses 

fördelaktiga jämfört med att endast investera efter rankingen av ett nyckeltal. Författarna 

anser att om kombinationen ej skulle vara fördelaktig borde portfölj 4 inte ha genererat 

signifikant alfa vilket portföljen gjorde både med CAPM-regression av data från den 

nordiska marknaden samt med tre- och fyrfaktormodellen baserat på svenska marknadens 

data. Däremot krävdes ytterligare tester för att signifikant säkerställa detta. Det utfördes 

därför en regression där portfölj 4 (EV/S + EV/EBIT) var den beroende variabel och 

nyckeltalen var för sig var de oberoende variablerna. Skulle denna ha genererat 

signifikant högre riskjusterad avkastning skulle det gå att säkerställa att portföljen 

sammansatt av båda variablerna genererar ett signifikant högre alfa än nyckeltalen var för 

sig. Däremot visade regressionen inte på ett sådant resultat. Detta innebär sammantaget 

att författarna inte kan konkludera att flertalet värdeaktier (composite value) med säkerhet 

genererar ett ytterligare värde som beror på andra faktorer än slumpen. 

  

Värdeaktier kombinerat med momentum 

Till skillnad från Dhatt et al. (1999) som enbart analyserade hur flera värdeaktier 

presterade tillsammans, valde Bird och Casavecchia (2007a) att undersöka hur 

värdeaktier presterar tillsammans med momentum. Forskarnas syfte var att undersöka om 

ett extra värde gick att skapa genom att köpa billiga bolag när incitamenten hos 

aktieägarna förändrades och bolagens pris började öka. Forskarna undersökte femton 

europeiska länder och konkluderade att värdeaktier kombinerat med momentum är 

fördelaktigt för att generera alfa. Bird och Casavecchias studie (2007a) liknar denna i 

avseendet att den sker på den europeiska marknaden och att det är momentum som 

kombineras med värdeaktier. Skillnaden är att denna studie i stället för att undersöka P/S 

och P/E undersöker de snarlika nyckeltalen EV/S och EV/EBIT. Resultaten 

överensstämmer i relativt hög grad då den portfölj som genererat högst positivt alfa inom 

denna studie är EV/EBIT kombinerat med momentum (portfölj 6) och oavsett om 

regressionen baseras på nordiska eller svenska data så genererar portföljen signifikant 

alfa. Författarna undersökte hur EV/S (portfölj 1) och EV/EBIT (portfölj 2) presterade 

separat och jämförde detta med hur portföljerna presterade när det kombinerades med 

momentum (portfölj 5 och 6). Båda portföljerna presterade bättre när de kombinerades 

med momentum vilket talar för att momentum är en fördelaktig komponent. 

  

Kan det då konkluderas att EV/EBIT och momentum fungerar bättre i kombination än de 

båda nyckeltalen separat? För att verkligen veta att portfölj 6 är signifikant bättre än 
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portfölj 2 och 3 gjordes en regression där portfölj 6 är den beroende variabeln och portfölj 

2 och 3 är de oberoende variablerna. Resultatet kunde inte signifikant säkerställas vilket 

innebär att författarna inte kan utesluta att portföljen presterade bättre på grund av 

slumpen. 

 

Författarna av denna studie anser att det kan finnas flera anledningar till att EV/EBIT 

kombinerat med momentum (portfölj 6) genererade högst alfa av de testade portföljerna 

och att dessa anledningar kan överensstämma med övrig forskning inom området. Lee 

och Swaminathan (2000) menar att när momentum kombineras med värdeaktier så köps 

bolagen i “rätt” tid, nämligen vid den tidpunkt då momentum-livscykeln vänder och 

aktierna ökar i värde. Även Asness et al. (2013) anser att ett mervärde kan skapas när 

nyckeltalen kombineras på grund av att värde och momentum har negativ korrelation. 

Författarna av denna studie ser att erhållna resultat står i paritet med tidigare forskning. 

Däremot behövs ytterligare forskning genomföras för att bekräfta huruvida 

kombinationen av momentum och EV/EBIT är signifikant bättre än nyckeltalen var för 

sig eftersom denna studie ej statistiskt säkerställt detta samband. 

  

Trippelkombinationen 

Som nämnt ovan visade EV/S ett negativ signifikant värde på alfa, vilket gör det svårt att 

analysera hur väl en trippelkombinations-portfölj presterar generellt jämförelsevis med 

endast ett nyckeltal eller två nyckeltal i kombination. Detta på grund av att nyckeltalet 

EV/S påverkar portföljens resultat negativt. Det går inte att avgöra huruvida en portfölj 

sammansatt av multikombinationer i sig ger en bättre avkastning, utan studien kan endast 

svara på vad som går att utreda från resultatet. Det som går att konkludera är att portfölj 

7, sammansatt av EV/S, EV/EBIT samt momentum inte genererar något signifikant alfa 

med vald signifikansnivå. Detta innebär att författarna inte kan utesluta slumpen som en 

faktor till portföljens alfa. Däremot kan författarna spekulera kring möjligheten till högre 

riskjustrad avkastning med hjälp av en portfölj sammansatt av flera nyckeltal. Med stöd 

av argumenten ovan så finns det incitament att tro att flera värdenyckeltal kan generera 

högre riskjusterad avkastning samt att tendenser också tyder på att momentum 

kombinerat med värdeaktier ger investerare en högre avkastning. Leivo och Pätäri (2011) 

är enligt de efterforskningar författarna gjort, de enda forskare som hittills testat en 

trippelkombination och de kommer fram till att det är förmånligt att kombinera 

momentum med mer än en variabel. Sammantaget styrker detta författarnas bild av att det 

kan vara EV/S negativa riskjusterade avkastning som är anledningen till att portfölj 7 inte 

genererade signifikant alfa. 

7.3 Betydelsefulla avvägningar som kan ha påverkat resultatet 

För att ge läsaren ytterligare förståelse och transparens för de resultat som framkommit i 

studien bör de olika avvägningarna som författarna fattat beslut kring tillkännages. Det 

bör poängteras att det i sammanhanget inte finns något klart svar angående vilket beslut 

som är rätt eller fel då forskare inom samma område valt att göra på olika sätt gällande 

följande avvägningar. Däremot kan resultatet påverkas mer eller mindre märkbart 

beroende på hur en studie genomförs vilket gör att följande stycke är av betydelse för 

resultatets trovärdighet. Att ett antal portföljer fått signifikant stöd för att generera 

negativt eller positivt alfa bör inte avläsas svart på vitt utan att hänsyn tas till ett antal 

bakomliggande faktorer. 
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Eftersom bland annat portföljen skapad av värdestrategin EV/S (portfölj 1) gav resultat 

som delvis går emot den tidigare forskningen kring nyckeltalet vill författarna tydliggöra 

vad detta möjligtvis kan tänkas bero på. Både Dhatt et al. (1999) samt Barbee (2008) 

valde att utesluta extremvärdena för de undersökta nyckeltalen vilket är en skillnad mot 

vad författarna av denna studie valt att göra. Att alla bolag, oavsett aktiepris, med positiva 

värden på EV/S inkluderats gör att metoden skiljer sig från tidigare studier. Författarna 

menar att det går att spekulera kring att utfallet eventuellt blir annorlunda om 

extremvärden sållas ut. Samplet skulle eventuellt blivit mer homogent i förhållande till 

tidigare studier och ett annat resultat hade möjligtvis erhållits. Detta är något som 

författarna ser som en begränsning i förhållande till tidigare forskning. Å andra sidan kan 

det bli svårare för en individ att genomföra omallokeringen på ett smidigt sätt om 

ytterligare ett moment krävs av vederbörande. Samtidigt kanske den typen av utgallring 

inte kan anses allt för tidskrävande beroende på hur utfallet av EV/S-strategin skulle 

påverkas. I denna studie erhölls endast negativa alfavärden för EV/S-portföljen vilket ur 

en investerares perspektiv självfallet inte är önskvärt.   

 

Vidare har författarna noterat att flertalet forskare skapat betydligt större portföljer än vad 

författarna i denna studie valt att göra. Forskarna Dhatt et al. (1999) har exempelvis tagit 

den aktuella populationen, rangordnat aktierna efter utvalda nyckeltal och sedan delat 

populationen i tiondelar och skapat portföljer av dessa. Vid denna metod skulle en 

population bestående av 1000 bolag leda till att 100 bolag inkluderas i studiens 

”värdeportfölj”. Författarna av denna studie har valt att kontinuerligt använda 30 bolag i 

portföljerna vilket enligt Fisher och Lorie (1970, s. 117) är det antal aktier som behövs 

för att portföljen ska anses diversifierad. Författarna har fört diskussioner kring 

betydelsen av denna avvägning eftersom en större portfölj påverkas i lägre utsträckning 

om ett antal bolag i en portfölj bidrar med ofördelaktiga prestationer. Oavsett om 

extremvärden i ett sådant läge uteslutits eller ej så vill författarna poängtera att påverkan 

av sådana missöden är mindre för en större portfölj.       

  

En faktor som kan ha stor betydelse för studiens utfall är valet av vilka branscher som 

exkluderas från den population som undersöks. Författarna av denna studie har 

uppmärksammat trenden att forskare inom området utesluter bolag som är verksamma i 

finansbranschen (se Gharghori et al., 2013; Leivo et al., 2009; Leivo & Pätäri, 2011). 

Utöver dessa bolag uteslöt Asness et al. (2013) samt Gray och Vogel (2012) i sina studier 

även fastighetsbolag. Sådana avvägningar kan ha en påverkan på utfallet av studien. 

Författarna av denna studie har endast uteslutit bolag inom finanssektorn då detta var det 

enda praktiskt genomförbara i Datastream. Om antalet bolag inom fastighetsbranschen är 

omfattande i relation till det totala antalet bolag som undersökts skulle alltså resultaten 

med stor sannolikhet påverkas i någon utsträckning om även dessa uteslöts. Författarna 

menar att olika branscher kan ha tendenser att påverkas på olika sätt vid exempelvis hög- 

och lågkonjunkturer vilket gör att denna aspekt måste synliggöras för läsaren. Däremot 

är omfattningen av en sådan påverkan svår att uppskatta.       

 

Utöver att modifiera populationen baserat på vilken bransch ett bolag tillhör kan forskare 

även behöva göra avvägningar kring bolag vars aktiepris anses lågt. Exempelvis Asness 

et al. (2013) och Bird och Casavecchia (2007a) har valt att inte inkludera bolag vars 

aktiepris understeg en dollar, respektive ett pund, vid omallokeringstillfället. Detta är en 

skillnad mot för hur författarna av denna studie valt att göra. Eftersom samtliga bolag 

oavsett aktiepris inkluderats i denna studie kan detta ha påverkat utfallet. Återigen finns 

inget rätt eller fel i detta avseende då en del forskare inte använt denna begränsning, men 



 

66 

 
 

 

utfallet kan likväl bli annorlunda om bolag med förhållandevis lågt pris på aktien utesluts 

i undersökningen.   

 

Att bestämma hur ofta en portfölj bör omallokeras är ytterligare en faktor som kan vara 

betydande för en forskningsstudie. Diskussionen kring vad som är den optimala 

innehavsperioden (HP) ger inget tydligt svar och författare kommer fram till tvetydiga 

svar kring detta. Däremot har författarna av denna studie valt en ettårig HP i enlighet med 

bland andra Jegadeesh och Titman (1993) som menar att ett år är en optimal innehavstid 

för momentumfaktorn. Dessutom menar Fisher et al. (2016) att valet av innehavsperiod 

är särskilt betydande med tanke på att momentum och värde har olika långa trender. 

Författarna av denna studie vill med anledning av detta poängtera att en kortare eller 

längre innehavsperiod möjligtvis skulle resultera i andra utfall men hur dessa i sådant fall 

skulle se ut är det problematiskt att spekulera kring. 

 

En ytterligare begränsning som gör att det inte kan uteslutas att studien påverkats av look-

ahead bias är att bolagen med brutna räkenskapsår ingår i studien. Tidigare forskare som 

Pätäri et al. (2016) och Barbee (2008) har exkluderat bolag vars räkenskapsår skiljer sig 

från kalenderåret för att säkerställa att investeraren har tillgång till samma information 

som studien vid investeringstillfället. Eftersom författarna av denna studie inte på något 

enkelt sätt kunnat genomföra ett sådant urval kan det inte uteslutas att strategin (vid årlig 

omallokering den 1 maj) inkluderat bolag i portföljerna som i verkligheten inte haft 

nödvändig information tillgänglig för investerare vid investeringstillfället. Detta rör 

enbart variablerna EV/S och EV/EBIT som redovisas i årsredovisningen. Problemet 

uppstår däremot inte för beräkningen av momentum eftersom aktiepriset kontinuerligt 

finns uppdaterat och tillgängligt för offentligheten. 

 

Författarna vill även vara transparenta med att exakta värden på den kvartalvisa datan för 

faktorerna beta, SMB, HML och MOM från Finbas ej erhållits. Den data som fanns 

tillgänglig var endast aggregerad på dags-, vecko- samt månadsbasis. Detta ledde till vissa 

svårigheter på grund av att författarna i detta skede redan inhämtat samt bearbetat färdigt 

kvartalvis data för samtliga bolag från Datastream. Författarna fick vid mailkontakt med 

Finbas besked om att data för kvartal inte är framtaget ännu. Med anledning av detta 

fattades beslut om att den bästa lösningen för att färdigställa studien var att manuellt 

aggregera Finbas månadsdata till kvartal. För att se till att inga systematiska fel eller stora 

variationer uppstod testade författarna först att aggregera datan från dag till månad och 

kontrollerade mot de publicerade värdena. Hur stor påverkan denna aggregering 

eventuellt har på studiens resultat kan författarna ej uttala sig om, men det kan spekuleras 

kring huruvida förklaringsgraden hade ökat ytterligare om datan för kvartal funnits 

färdigställd i Finbas system.   

 

Avslutningsvis är författarna medvetna om att det värdet som erhölls för EV/EBIT och 

EV/S i årsredovisningen kan ha förändrats under årets gång. Detta gör att investerare som 

följer investeringsstrategin i realiteten kanske borde investerat i andra bolag än de som 

visade på lägst värden vid räkenskapsårets slut. Denna aspekt kan eventuellt ha påverkat 

studiens resultat men är mycket svårt att göra någonting åt eftersom bolag omöjligen kan 

redovisa dagliga uppdateringar av hur exempelvis EV varierar då variabeln innefattar 

värden som konstant förändras. Författarna kan inte heller manuellt räkna ut bolagsvärdet 

och eftersom Datastream endast levererade värdet på årsbasis valde författarna att 

använda den tillgängliga datan. Detta inser författarna kan vara en nackdel med att 

använda EV i täljaren mot för P som flertalet tidigare studier gör.     
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7.4 Har valet av beräkningsmodell påverkan på resultatet?  

Ett delsyfte med studien är att undersöka vikten av vilken beräkningsmodell som ligger 

till grund för att skatta portföljernas alfa. Studien har utrett vilken av de teoretiska 

modellerna CAPM, trefaktormodellen och fyrfaktormodellen som bäst kan förklara 

portföljens variation i avkastningen. Författarna har även undersökt hur väl regressionen 

baserad på svensk data går att applicera på den nordiska marknaden. Den första aspekten 

som författarna anser som avgörande är hur väl den data som ger underlag till den 

oberoende variabel överensstämmer med underlaget till den beroende variabeln. Det är 

inte fördelaktigt att undersöka den nordiska marknaden med hjälp av data från den 

svenska marknaden. Författarna konkluderar att valet av beräkningsmodell blir mindre 

viktig i relation till hur väl datan överensstämmer med de portföljer som skall utvärderas. 

Med andra ord bör inte data insamlas från svenska marknaden för att sedan appliceras på 

norden, även fast författarna sedan tidigare ansett marknaderna som relativt homogena. 

Detta kan konkluderas med anledning av att RN (regression Norden) visade högre 

justerad förklaringsgrad än RS (regression Sverige), vilket är eftersträvansvärt när det 

gäller att utvärdera hur väl regressionen skattar portföljens variation i avkastning. Detta 

betyder således att regressionen baserat på den nordiska marknaden skattade portföljens 

variation i avkastning bättre än alla tre varianter (CAPM, trefaktormodellen och 

fyrfaktormodellen) som utfördes med den svenska datan som underlag. 

  

Författarna anser att det bör läggas stor vikt vid att välja rätt beräkningsmodell, men att 

fokuset bör handla om att undersöka huruvida regressionen baseras på relevant data. För 

att avgöra vilken av de tre modellerna som bäst förklarar en portföljs avkastning så kan 

framförallt två mått undersökas: den justerade förklaringsgraden samt F-värdet 

(Studenmund, 2011, s. 54). Författarna av denna studie har valt att fokusera på den 

justerade förklaringsgraden, där högre förklaring av variationen är eftersträvansvärt. 

Momentum gav inte signifikant stöd som oberoende variabel i något av utfallen vilket 

författarna finner anmärkningsvärt eftersom momentum är ett nyckeltal som ingår i fyra 

av de skapade portföljerna. Eftersom momentum inte bidrog till att skatta alfa så blev 

konsekvensen att den justerade förklaringsgraden endast blev marginellt högre då måttet 

tar hänsyn till modellens komplexitet. Däremot visade faktorerna HML och SMB 

signifikant stöd som oberoende variabler i flertalet fall vilket gjorde att den justerade 

förklaringsgraden var flera procentenheter högre för trefaktormodellen än för CAPM-

modellen. Detta ger författarna anledning att överensstämma med Fama och French 

(1992) gällande att trefaktormodellen med hjälp av de tre riskfaktorerna beta, HML och 

SMB bidrar med en ytterligare förklaring till varför en portfölj genererar en viss 

avkastning. 

  

Författarna konkluderar att när en portfölj utvärderas är det viktigt att utvärdera valet av 

beräkningsmodell. Detta då modellerna kan visa på olika resultat beroende på 

proportionen av småbolag och värdeaktier som inkluderats i portföljen. Författarna anser 

med andra ord att den mest transparenta utvärderingen sker genom att skatta alfa med 

hjälp av samtliga beräkningsmodeller för att avgöra vilken modell som bäst förklarar 

variationen i avkastning. Slutligen bör det endast med hjälp av den utvalda modellen 

utvärderas huruvida alfa genereras. 
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7.5 Resultatets generaliserbarhet 
Inom den kvantitativa forskningen finns en strävan att uppnå ett generaliserbart resultat, 

att slutsatser skall gå att applicera på andra marknader än den specifika populationen 

(Bryman, 1997, s. 47). Anomalier har studerats i flertalet år på en mängd olika 

aktiemarknader. Det finns en mängd studier (se rubrik 4.3) som undersökt hur exempelvis 

värdenyckeltal genererar riskjusterad överavkastning över olika tidsperioder och på olika 

marknader. Detta ger anledning att tro att även denna studies resultat kan appliceras på 

andra marknader och över tid. Studien undersöker samtliga OMX-bolag, exkluderat 

finansbranschen, på den nordiska aktiemarknaden under en tioårsperiod. I och med att 

populationen omfattar länderna Sverige, Finland, Norge, Danmark och Island utgår 

studien från ett stort sample. Eftersom rampopulationen är alla OMX-bolag på den 

nordiska marknaden så speglar denna den valda populationen väl. Studien har drabbats 

av visst bortfall men författarna ser storleken på bortfallet som marginell i relation till 

studiens sample. Sammantaget menar författarna att ovanstående ger studien en hög grad 

av generaliserbarhet på liknande marknader. Eftersom forskare tidigare har undersökt hur 

en mängd mekaniska investeringsstrategier beter sig på den europeiska marknaden 

(Asness et al., 2013; Bird & Casavecchia, 2007a, 2007b) och konkluderat att alfa 

genereras finner författarna fog att tro att även denna studie kan appliceras på övriga 

europeiska länder. Att flertalet portföljer i studien genererat signifikanta alfavärden står i 

mångt och mycket i paritet med resultaten i tidigare forskning. Eftersom bland annat 

resultaten för portfölj 2, EV/EBIT överensstämmer med vad delvis Leivo et al. (2009) 

samt Pätäri et al. (2016) har konkluderat på den finska marknaden tror författarna därför 

att även resterande resultat står går att applicera på andra marknader, och speciellt på 

studiens delmarknader, Sverige, Finland, Norge, Danmark och Island.   
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8. Slutsats 
I kapitlet nedan återknyter författarna till studiens problemformulering samt syfte. En 

beskrivning av de viktigaste fynden samt studiens bidrag i förhållande till existerande 

forskning framförs. Författarna för även en diskussion kring de sociala och etiska 

aspekterna av studien. Slutligen framförs praktiska rekommendationer samt förslag på 

framtida forskning. 

8.1 Återkoppling till frågeställning och syfte 

Studiens övergripande syfte handlar om att testa effektiviteten på den nordiska 

aktiemarknaden. Mer specifikt syftar arbetet till att besvara hur variablerna EV/S, 

EV/EBIT och momentum presterar separat och parvis. Författarna ämnar även undersöka 

hur en trippelkombination presterar samt om något mervärde skapas när variablerna 

kombineras.  

 

För att besvara hur portföljerna presterar måste först delsyftet besvaras, huruvida valet av 

beräkningsmodell påverkar bedömningen av portföljernas prestationer. Författarna kan 

konkludera att valet av beräkningsmodell är avgörande vid skattningen av alfa. Beroende 

på om CAPM, trefaktormodellen eller fyrfaktormodellen användes varierade antalet 

portföljer med signifikant alfa avsevärt. Således är valet av modell direkt avgörande för 

det resultat en studie presenterar eftersom olika svar erhålls beroende på 

beräkningsmodell. För att utföra en regression på ett korrekt sätt kan författarna dock 

konkludera att den viktigaste aspekten att ta hänsyn till, är användandet av ett lämpligt 

dataunderlag. Det är viktigare att den underliggande marknaden överensstämmer med 

portföljerna än att välja rätt beräkningsmodell.  

 

Den modell som skattade variationen i portföljernas avkastning bäst var CAPM baserat 

på den exakta rampopulationen, den nordiska marknaden. Där genererade fem portföljer 

alfa skilt från noll. Portföljerna EV/EBIT (portfölj 2), EV/EBIT sammansatt med EV/S 

(portfölj 4) och EV/EBIT kombinerat med momentum (portfölj 6) genererade signifikant 

positivt alfa. EV/S-portföljen (portfölj 1) samt EV/S sammansatt med momentum 

(portfölj 5) genererade signifikant negativt alfa. Gällande trippelkombinationen så 

genererade portföljen ett positivt värde på alfa men det gick inte att statistiskt säkerställa 

att det är skilt från noll. Detta innebär att slumpen inte kan uteslutas som en förklaring till 

den högre riskjusterade avkastningen.  

 

Regressioner utfördes även för att ta reda på om någon av de signifikant överavkastande 

portföljerna kunde generera signifikant högre alfa än någon av de övriga, samt svara på 

huruvida kombinationerna av variablerna kan generera ytterligare värde. Det gick inte att 

statistiskt säkerställa vilken portfölj som presterar bäst eller att något ytterligare värde 

skapas genom kombinationer. Detta innebär att författarna enbart kan säkerställa att 

portfölj 2 bestående av EV/EBIT, portfölj 4 sammansatt av EV/S och EV/EBIT samt 

portfölj 6 som inkluderar EV/EBIT och momentum genererar högre riskjusterad 

avkastning än marknaden. 

 

Den effektiva marknadsteorin (Fama, 1965) säger att aktier är korrekt prissatta och att det 

därför inte går att kontinuerligt generera överavkastning. Den adaptiva 

marknadshypotesen (Lo, 2004) menar däremot att marknadseffektivitet är tidsvarierande 
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och att olika investeringsstrategier presterar olika väl under olika börsklimat. Enligt teorin 

anpassar sig även investerare till de rådande marknadsförhållandena.  

 

Att flertalet av de undersökta mekaniska strategierna genererat alfa skilt från noll leder 

författarna till konklusionen att den nordiska aktiemarknaden inte varit helt effektiv under 

den studerade perioden, vilket talar emot den effektiva marknadsteorin. Studien är dock 

inte heltäckande nog att avgöra huruvida den adaptiva marknadshypotesen kan förklara 

portföljernas avkastning. Det finns både indikationer som talar för och emot den adaptiva 

marknadshypotesen. En aspekt som talar för teorin är att alfa faktiskt kan genereras under 

vissa perioder. Däremot tyder denna studies resultat, i likhet med tidigare studier, på att 

anomalier kan fortsätta att existera under längre perioder samt på olika marknader. Att en 

anomali inte försvinner med tiden indikerar att investerare inte anpassar sig som de bör 

enligt den adaptiva marknadshypotesen. 

 

8.2 Teoretiskt och praktiskt bidrag  

Studien bidrar med en övergripande diskussion om huruvida den nordiska 

aktiemarknaden är effektiv. Bidraget är relevant eftersom det totala antalet studier kring 

aktieanomalier på den nordiska marknaden är lågt i relation till övriga världen. Tidigare 

studier har inte kombinerat samma värdenyckeltal med momentum vilket gör att studien 

bidrar med kunskap om flertalet kombinationer, och mer specifikt hur de sju utvärderade 

portföljerna presterar.  Leivo och Pätäri (2011) är de enda forskarna, så vitt författarna av 

denna studie vet, som undersökt hur kombinationen av momentum och flertalet nyckeltal 

presterar. Denna studies resultat går inte i paritet med forskarnas konklusion om att 

kombinationen av värdenyckeltal och momentum genererar ytterligare värde. Däremot 

bör aspekter såsom valet av nyckeltal, undersökningsperiod och marknad också beaktas. 

Mer specifikt ger studiens utfall även en bild av hur nyckeltal med bolagsvärde (EV) 

presterar vilket författarna anser minskar det forskningsgap som även Pätäri och Leivo 

(2017, s. 158) anser existerar. Därav är studiens utfall betydande för den 

anomaliforskning som existerar idag.  

 

Författarna har även bidragit med kunskap kring hur viktigt valet av beräkningsmodell är 

för att skatta portföljers alfa. Utöver detta har författarna diskuterat vikten av vilken data 

beräkningsmodellerna baseras på. Sammanfattningsvis kan det konkluderas att utfallet 

kan skilja sig åt beroende på studiens upplägg, både i form av valet av beräkningsmodell 

och det underlag som modellen baseras på.  

 

Utöver det teoretiska bidraget har studien även bidragit med kunskap kring hur mekaniska 

investeringsstrategierna kan appliceras. Tack vare studien kan investerare få en ökad 

förståelse för hur investeringsbeslut praktiskt kan fattas med hjälp av förutbestämda 

kriterier.  

8.3 Diskussion om sociala och etiska aspekter 

Arbetets syfte är att undersöka hur väl portföljer sammansatta av de utvalda nyckeltalen 

presterar både tillsammans och var för sig. Studien är strukturerad så att det endast är 

finansbolag som exkluderats från valt index eftersom detta är kutym inom tidigare 

forskning. Konsekvensen blir därav att alla bolag inom indexet är eventuella bolag som 

kan sorteras ut till portföljerna om de kvalificerar sig inom de topp 30 aktierna efter att 
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ha rangordnats. Om detta genomförs i praktiken betyder det också att investerare som 

följer denna mekaniska investeringsstrategi kan investera i bolag som inte uppfyller etiska 

och/eller miljömässiga riktlinjer. Om individen vill ta ansvar för dessa aspekter 

rekommenderar författarna av denna studie att sålla bolag utifrån ett hållbarhetsindex eller 

någon annan typ av ram. Detta skulle innebära att bolag som inte uppfyller de aktuella 

kraven exkluderas ur populationen. Författarna har valt att inte ta hänsyn till huruvida 

bolagen uppfyller etiska krav och riktlinjer för att undvika ett ytterligare steg i 

investeringsprocessen. Däremot anser författarna att det är viktigt att belysa denna aspekt 

och presentera investeraren med möjligheten att själv välja vilka bolag som hen vill 

investera i. 

8.4 Rekommendationer i praktiken   

När det gäller studier baserade på historiska data är det inte helt enkelt att ge råd till en 

individ hur denne bör investera. Författarna konkluderar i studien att tre portföljer 

(portföljerna 2, 4 och 6) av de sju portföljerna genererar en högre riskjusterad avkastning 

än sitt jämförelseindex. Detta innebär att det var fördelaktigt att följa dessa 

investeringsstrategier på den nordiska aktiemarknaden under perioden 2006–2016. Det 

går dock inte att veta hur portföljerna kommer prestera i framtiden då historisk avkastning 

inte är en garanti för framtida avkastning. Däremot går det att se tendenser till att dessa 

strategier har presterat väl under en längre tid. Tidigare forskare har, med hjälp av andra 

väl undersökta investeringsstrategier sett långsiktiga tendenser till att alfa kan genereras 

med hjälp av samma nyckeltal under flertalet år. Författarna anser dock inte att investerare 

bör investera med hjälp av endast en strategi eller ett nyckeltal eftersom det finns en 

mängd nyckeltal som genererat liknande resultat. Precis som diversifierade portföljer 

tycker författarna att en investerare ska diversifiera sig med flera mekaniska strategier för 

att minska risken. Författarna ser tendenser till att investerare bör kunna kombinera 

antingen flera nyckeltal i en portfölj (liknande portfölj 4 och 6) alternativt att flera 

portföljer skapas baserat på olika nyckeltal för att minska risken att något nyckeltal slutar 

generera positivt alfa. Författarna ser också möjligheter med att investera i värdeaktier 

kombinerat med momentum, även fast inget mervärde av sådana kombinationer kan 

säkerställas i studien. Sammanfattningsvis vill författarna inte ge något exakt råd om hur 

investerare bör agera men författarna ser stor potential i att investera mekaniskt.   

8.5 Förslag till vidare forskning  

Denna studie har berört flera områden som hittills inte studerats i någon större 

utsträckning inom den akademiska anomali-forskningen. Under arbetets gång har 

författarna även identifierat flera områden som har potential till vidareutveckling. En 

aspekt som arbetet inte inkluderar är jämförelsen mellan värdeaktier och tillväxtaktier. I 

framtida studier kan ett eller flera nyckeltal granskas och sorteras ut i exempelvis kvartiler 

(⅕), för att sedan jämföras. Detta skulle ge en bättre förståelse för huruvida alfa genereras. 

 

En annan justering som författarna menar är relevant för framtida studier är att bolag med 

extremvärden på något av nyckeltalen kan exkluderas. Så vitt författarna av denna studie 

vet har ingen forskare gjort detta för exempelvis nyckeltalet EV/S. En sådan studie skulle 

ge förståelse för om överavkastningen faktiskt kan härledas från alla bolag med låga 

värden av nyckeltalet eller om överavkastningen påverkas när de mest extrema värdena 

inte ingår. Författarna anser även att denna studies syfte kan modifieras genom att 

exempelvis studera andra redan etablerade anomalier och utreda hur dessa presterar i en 
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multikombination. I likhet med Leivo et al. (2009) så finns det stöd för att tre värdeaktier 

kan kombineras för att skapa ett högre värde. 

 

När det gäller forskningen kring huruvida valet av beräkningsmodell påverkar 

bedömningen av portföljers prestationer, kan även en vidareutveckling ske. Forskare kan 

använda dataunderlaget från Finbas som författarna av denna studie gjorde, men i stället 

undersöka den svenska aktiemarknaden. En sådan studie skulle ge en bättre inblick i hur 

modellerna presterar, eftersom dataunderlaget i sådana fall är baserad på samma marknad 

som portföljerna. Detta i stället för att använda data från den svenska marknaden för att 

utvärdera portföljernas prestationer på den nordiska marknaden. Här skulle det också vara 

intressant att undersöka portföljers prestationer baserat på månadsdata i stället för 

kvartalvis data för att öka antalet samples i studien. Detta skulle också betyda att 

underlaget från Finbas (u.å.) inte behöver konverteras till kvartal. Denna 

rekommenderade vidareutveckling skulle ge ökad trovärdighet och förståelse för hur valet 

av beräkningsmodell påverkar skattningen av portföljers alfa.  
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9. Sanningskriterier 

Författarna vill avsluta den genomförda studien med utlåtanden kring hur de bedömer 

studiens reliabilitet och validitet. 

Begreppen reliabilitet och validitet hör samman trots att de syftar till att utreda olika 

aspekter. Thurén (2007, s. 26) beskriver samspelet däremellan med följande enkla 

exempel: En väderprognos ska genomföras genom att undersöka på vilken höjd svalorna 

flyger. Det går att räkna dem, mäta hur högt de flyger och beräkna medelhöjden på deras 

flygturer. En undersökning som gör detta på ett korrekt sätt har hög reliabilitet. Det 

konstateras att svalorna flyger högre än vanligt. Prognosen blir att det blir solsken 

nästkommande dag. Däremot om undersökningen egentligen inte säger något om 

huruvida det blir solsken nästkommande dag är validiteten obefintlig och undersökningen 

bör definieras som värdelös.  

9.1 Reliabilitet 

Att en studie har hög reliabilitet visar på att utförandet har gått rätt till (Thurén, 2007, s. 

172). Vidare ska ett korrekt urval ligga till grund för studien och tillfälligheter bör inte ha 

påverkat resultat som framkommit (Thurén, 2007, s. 26). “Om man räknat rätt, om man 

någorlunda lyckas eliminera slumpfaktorn, om flera undersökare som använder samma 

metod kommer fram till samma resultat, då har undersökningen hög reliabilitet” (Thurén, 

2007, s. 26). 

Tidigare forskning (Bird & Casavecchia, 2007a; Dhatt et al., 1999; Leivo et al., 2009) 

inom området aktieanomalier har kommit fram till att alfa kan genereras genom att 

investera mekaniskt i såväl momentum som värdestrategier, eller dessa kombinerat. 

Denna studie visar resultat i paritet med detta då flertalet av de undersökta portföljerna 

genererat alfa under den undersökta perioden. Däremot kan marknad och metod skilja sig 

i vissa avseenden jämfört med denna studie vilket gör att ett uttalande om att detta går 

emot tidigare forskning är svårt att göra. Trippelkombinations-portföljen vilken består av 

tre komponenter som tidigare inte sammanförts i en strategi, genererade inte något 

signifikant alfa. Eftersom kombinationen, enligt författarnas vetskap är obeprövad, är ett 

ställningstagande i förhållande till tidigare forskning inte är genomförbart. 

Thurén (2007, s. 34) menar även att det är av vikt att se till att tillräckligt många 

respondenter ingår i en undersökning för att styrka reliabiliteten samt att forskarna 

behöver se till att beräkningar i studien genomförs korrekt. Författarna har undersökt över 

500 bolag vilket bör anses som ett nog omfattande antal. Utöver detta är de metoder och 

modeller som exempelvis CAPM, tre- och fyrfaktormodellen som använts vid 

regressionsanalyserna att se som väletablerade vilket ökar trovärdigheten för att 

genomförandet är korrekt. Programmet Microsoft Excel har använts för samtliga 

regressioner men vid en eventuell replikation kan även andra statistiska program 

användas.    

Studien är vidare genomförd med sekundärdata som grund, vilken finns tillgänglig för 

allmänheten. Aktiekurser likaväl som nyckeltal är värden som med fördel kan användas 

vid framtagandet av framtida studier då dessa inte förändras retroaktivt. Att författarna 

varit tydliga med vilken information som använts och hur metoden sett ut gör att studien 

i hög grad bör ses som replikerbar. Tillvägagångssättet som beskrivs i den praktiska 

metoden har fått mycket fokus sett till det totala antalet sidor i studien. Detta är ett 
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medvetet val då författarna prioriterat transparens för att ge läsarens förståelse. 

Förhoppningen med detta är att det ska ses som relativt enkelt att finna information om 

hur en liknande studie kan genomföras. Vidare har författarna inte haft någon påverkan 

på det material som använts då det laddats ned direkt från databasen Datastream vilket 

bidrar till objektivitet. Den sammantagna bedömningen som författarna gör med 

anledning av ovanstående argument är att studien uppnår en hög reliabilitet. 

9.2 Validitet 

”Validitet innebär att man verkligen har undersökt det man ville undersöka och ingenting 

annat” (Thurén, 2007, s. 26). Författarna av denna studie har för avsikt att besvara hur 

variablerna EV/S, EV/EBIT och momentum presterar separat och parvis. Författarna 

undersöker även hur en trippelkombination presterar samt om något mervärde skapas när 

variablerna kombineras. Detta syfte måste omvandlas och undersökningen utformas på 

lämpligt sätt för att svara på det författarna i grunden avser att utreda. Thurén (2007, s. 

27) beskriver att en grupp personer kan vara eniga om att en undersökning är reliabel men 

att validiteten i samma undersökning kan bedömas olika beroende på vem du frågar. 

Exempelvis kan ett intagningsprov till en utbildning vara korrekt utformat och det kan 

säkerställas att bedömningen inte skiljer sig åt beroende på vart testet genomförs. 

Däremot kan validiteten ifrågasättas. Mäter testet det relevanta egenskaperna som behövs 

för yrket som intagningstestet avser (Thurén, 2007, s. 27)? 

Författarna av denna studie har valt att samla in sekundärdata för att undersöka hur 

portföljerna presterar. Eftersom Thomson Reuters är välrenommerade och deras primära 

uppgift är att förse sina användare med finansiell information bedömer författarna att 

underlaget som ligger till grund för studiens resultat och analys är av god kvalitét. Detta 

diskuteras även vidare under rubrik 5.7 där författarna kritiserar den valda metoden i form 

av att användandet av sekundärdata. Dessutom hade en process där författarna själva 

samlar in den finansiella informationen från bolagen varit allt för tidskrävande och antalet 

tillfällen där fel kan uppstå hade antagligen ökat avsevärt. Denna typ av studie är med 

andra ord knappt möjlig att utföra utan att ta hjälp av sekundärdata.  

Avslutningsvis handlar extern validitet om huruvida studiens resultat är generaliserbart 

och i sådana fall i vilken utsträckning (Bryman, 1997, s. 49). Som diskuterats under rubrik 

7.5 kring studiens generaliserbarhet ser författarna studiens resultat som generaliserbart 

på marknader som har liknande egenskaper som den undersökta marknaden har. Av de 

totalt 598 bolag som ingår i populationen omfattar studien 515 bolag på den nordiska 

marknaden efter att bolag med ofullständig information exkluderats. Det stora samplet i 

tillägg till att alfa i specifika portföljer genererats, vilket går i linje med tidigare forskning, 

gör att resultatets trovärdighet ökar. Däremot finns aspekter som gör att författarna vill 

vara försiktiga med att dra slutsatser kring huruvida resultatet kan anses applicerbart på 

marknader som skiljer sig från den svenska i flertalet avseenden. 
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Appendix       

Appendix 1: Total rampopulation mellan åren 2006–2016. 

A P MOLLER  DANISCO DEAD  ITAB SHOP CONCEPT 'B'  QLIRO GROUP  

A-COM DEAD  DANS INDUSTRI INVEST DEAD  JEEVES INFORMATION  QPR SOFTWARE  

A3 ALLMANNA I  DANTAX RADIO  KABE HUSVAGNAR 'B'  QT GROUP  

AALBORG BOLDSPILKLUB  DANTRUCK DEAD  KAPPAHL  RAISIO  

AARHUSKARLSHAMN  DEDICARE  KARO PHARMA  RAMIRENT  

ABB LTD N (OME)  DFDS  KAROLIN MACHINE TOOL 
DEAD  

RAPALA VMC  

ACADEMEDIA  DIGIA  KAROLINSKA DEVELOPMENT 
(WI)  

RAUTE 'A'  

ACANDO 'B'  DIGITALIST GROUP  KEMIRA GROWHOW DEAD  RAYSEARCH LABS.'B'  

ACAP INVEST 'B' DEAD  DK COMPANY A/S  KESKISUOMALAINEN  RECIPHARM AB  

ACSC DEAD  DMPKBT.NORDEN  KESKO 'B' REJLERS B  

ACTIVE BIOTECH  DNA  KESLA 'A'  RESTAMAX OYJ  

ADDLIFE  DOMETIC GROUP  KINDRED GROUP SDR  REVENIO GROUP  

ADDNODE 'B'  DORO  KNOW IT  REZIDOR HOTEL GROUP  

ADDTECH 'B'  DOVRE GROUP  KOEBENHAVNS  RIAS 'B'  

AF 'B'  DSV A/S  KONE 'B'  RNB RETAIL AND 
BRANDS  

AFARAK GROUP  DUNI  KONECRANES ABP  ROBIT  

AFFECTO DEAD  DUROC 'B'  LAGERCRANTZ GROUP 'B'  ROBLON AS  

AFRICA OIL  DUSTIN GROUP AB  LAMMHULTS DESIGN 
GROUP  

ROCKWOOL 'A'  

AGF  EDB GRUPPEN DEAD  LAND & LEISURE 'B' DEAD  ROCKWOOL 'B'  

AGROMINO  EDGEWARE AB  LAROX 'B' DEAD  ROTTNEROS  

AHLSELL  EFORE  LASSILA & TIKANOJA  ROVSING A/S  

AHLSTRO  EGETAEPPER 'B'  LASTAS 'B' DEAD  ROYAL UNIBREW  

AHLSTROM DEAD  EIMSKIPAFELAG ISLAND  LAWSON SOFTWARE (OME) 
DEAD  

RTX  

AKTKT.SCHOUW & CO.  ELANDERS 'B'  LBI INTERNATIONAL DEAD  SAAB 'B'  

ALDATA SOLUTIONS DEAD  ELCOTEQ SE DEAD  LEHTO GROUP  SAGA FURS OYJ  

ALFA LAVAL  ELECSTER 'B' LEMMINKAINEN (HEL) DEAD  SANDVIK  

ALIMAK GROUP  ELECTROLUX 'B'  LEO VEGAS  SANIONA A/S  

ALLIGATOR BIOSCI  ELEKTA 'B'  LIFCO B  SANISTAL 'B'  

ALMA MEDIA  ELEKTRONIKGRUPPEN BK 'B' 
DEAD  

LINDAB INTERNATIONAL  SANOMA OYJ 

AMBEA  ELISA  LINDEX DEAD  SANTA FE GROUP A/S  

AMBU 'B'  ELOS MEDTECH AB  LOOMIS 'B'  SAS  

AMER SPORTS  ELTEL AB  LUCARA DIAMOND (OME)  SCA 'B'  

ANDERSEN & MARTINI  EMPIR GROUP AB  LUNDIN GOLD (OME)  SCANDI STANDARD  

ANOTO GROUP  ENDOMINES  LUNDIN MINING (OME)  SCANDIC HOTELS GROUP  

APETIT  ENEA  LUNDIN PETROLEUM  SCANDINAVIAN BRAKE 
SYS.  

ARCTIC PAPER (OME)  ENIRO  MACONOMY DEAD  SCANDINAVIAN TOBA  

ARKIL HOLDING  ENQUEST PLC  MALMBERGS ELEKTRISKA 'B'  SCANFIL  
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AROS QUALITY GROUP  ENTRACTION HOLDING 'B' DEAD  MANDATOR  SECTRA 'B'  

ARTIMPLANT DEAD  EOLUS VIND B  MAREL  SECURITAS 'B'  

ASPIRO DEAD  EPISURF MEDICAL  MARIMEKKO  SEMAFO (OME)  

ASPO  ERICSSON 'B'  MARTELA 'A'  SEMCON  

ASPOCOMP GROUP  ETTEPLAN  MATAS  SENSYS GATSO  

ASSA ABLOY 'B'  EUROPEINVESTMENT DEAD  MEDA 'A' DEAD  SERNEKE GROUP  

ASTRAZENECA PLC  EVIA DEAD  MEDCAP  SIILI SOLUTIONS  

ATLANTIC PETROLEUM  EVOLUTION GAMING GROUP  MEDICOVER  SILKEBORG IF INVEST  

ATLAS COPCO 'B'  EVOX RIFA GROUP DEAD  MEDIVIR 'B'  SIMCORP  

ATRIA 'A'  EWORK GROUP  MEKONOMEN  SIMINN  

ATTENDO  EXEL COMPOSITES  MERTIVA A  SINTERCAST  

AUDIODEV 'B' DEAD  EXPEDIT 'B' DEAD  METRO INTL.SDB 'B' DEAD  SKAKO  

AURIGA INDUSTRIES 'B' 
DEAD  

F-SECURE  METSA BOARD 'B'  SKANSKA 'B'  

AXFOOD  FAGERHULT  METSO  SKELJUNGUR  

AXIS  FAZER KONFEKTYR SERVICE DEAD  MICRO SYSTEMATION 'B'  SKF 'B'  

BACTIGUARD HOLD  FE BORDING 'B'  MIDSONA 'B'  SKISTAR 'B'  

BALLINGSLOV INTL AB  FEELGOOD SVENSKA  MIGATRONIC 'B'  SOFTRONIC 'B'  

BANG & OLUFSEN 'B'  FENIX OUTDOOR 'B' DEAD  MILLICOM INTL.CELU.SDR  SOLAR 'B'  

BASWARE OYJ  FENIX OUTDOOR INTL  MIPS  SOLTEQ  

BAVARIAN NORDIC  FINGERPRINT CARDS 'B'  MOBERG PHARMA  SOPRANO OYJ  

BE GROUP  FINNAIR  MODERN TIMES GP.MTG 'B'  SOTKAMO SILVER AB  

BEIJER ALMA 'B'  FINNLINES DEAD  MODUL 1 DATA DEAD  SP GROUP  

BEIJER ELECTRONICS 
GROUP  

FIRSTFARMS  MOL  SPORTAMORE  

BEIJER REF AB  FISKARS 'A'  MONBERG & THORSEN 'B'  SRV YHTIOT  

BERGMAN & BEVING  FJARSKIPTI  MONDO DEAD  SSAB 'A'  

BERGS TIMBER 'B'  FLSMIDTH & CO.'B'  MQ HOLDING  SSAB SVENSKT STAL AB  

BESQAB PROJEKT & 
FASTIGH  

FLUGGER A/S  MR GREEN  SSH COMMUNICATIONS  

BETSSON AB  FM MATTSSON MORA  MULTIQ INTERNATIONAL  STARBREEZE AB  

BILLERUD KORSNAS  FORMPIPE SOFTWARE  MUNTERS  STOCKMANN 'B'  

BIOGAIA 'B'  G4S  MYCRONIC  STOCKWIK 
FORVALTNING  

BIOHIT OYJ  G4S (CSE)  N1  STORA ENSO 'A'  

BIOINVENT INTL  G5 ENTERTAINMENT  NCC 'B' STRAX  

BIOLIN SCIENTIFIC DEAD  GABRIEL HOLDING  NEDERMAN HOLDING AB  STUDSVIK AB  

BIOMAR HOLDING DEAD  GANT COMPANY AB  NEFAB 'B' DEAD  SUOMINEN  

BIOPHAUSIA 'A' DEAD  GARO  NEO INDUSTRIAL 'B' SVEDBERGS I DALSTORP 
'B'  

BIOPORTO  GENMAB  NESTE  SWECO 'B' 

BIOSCAN A/S  GEOSENTRIC DEAD  NET INSIGHT 'B'  SWEDISH MATCH  

BIOTAGE  GETINGE  NETENT  SWEDISH ORPHAN 
BIOVITRUM  

BIOTIE THERAPIES DEAD  GEVEKO AB  NETONNET DEAD  SWEDOL 'B'  

BIRKA LINE 'B' DEAD  GHP SPECIALTY CARE  NETOP SOLUTIONS DEAD  SYSTEMAIR  

BITTIUM  GLASTON  NEUROSEARCH  TDC  
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BJORN BORG  GLUNZ & JENSEN HOLDING  NEUROVIVE 
PHARMACEUTICAL  

TECNOTREE  

BOCONCEPT HOLDING 'B' 
DEAD  

GN STORE NORD A/S  NEW WAVE GROUP 'B'  TELE2 'B'  

BOLIDEN AB  GPV INDUSTRI 'B' DEAD  NGEX RESOURCES (OME)  TELESTE OYJ  

BONG  GRANGES  NIBE INDUSTRIER 'B'  TELIA COMPANY  

BORAS WAFVERI 'B'  GUNNEBO AB  NKT  TETHYS OIL  

BOSS MEDIA AB  GUNNEBO INDUSTRIER DEAD  NNIT  THULE GROUP  

BOULE DIAGNOSTICS (WI)  GYLDENDAL 'B'  NOBIA  TIETO OYJ  

BRAVIDA HOLDING  H LUNDBECK  NOBINA  TIIMARI OYJ ABP  

BRD KLEE 'B'  H&H INTERNATIONAL  NOKIA  TIKKURILA OYJ  

BRIO 'B' DEAD  HAGAR HF  NOKIAN RENKAAT  TIVOLI 'B'  

BRODRENE AO JHAE.PREF.  HALDEX  NOLATO AB  TOBII AB  

BRODRENE HARTMANN 
'B'  

HANSA MEDICAL  NORDIC SHIPHOLDING  TOKMANNI GROUP 
CORP.  

BRONDBY IF  HARBOES BRYGGERI 'B' NORDIC WATERPROOFING 
HOLDING  

TORM PLC  

BROSTROM DEAD  HB GRANDI HF  NORTH MEDIA  TRADEDOUBLER  

BTS GROUP  HEDEGAARD DEAD  NOTE AB (PUBL)  TRAINERS HOUSE  

BUFAB  HEMTEX DEAD  NOVO NORDISK 'B'  TRELLEBORG 'B'  

BULTEN  HENNES & MAURITZ 'B'  NOVOTEK 'B'  TRENTION  

BYGGMAX GROUP  HEXAGON 'B'  NOVOZYMES  TROAX GROUP  

C-RAD 'B'  HEXATRONIX GROUP  NTR HOLDING  TULIKIVI 'A'  

CAMURUS  HEXPOL 'B'  NURMINEN LOGISTICS  TURVATIIMI DEAD  

CARDO DEAD  HIQ INTERNATIONAL  OASMIA PHARMA  UNIFLEX 'B'  

CARGOTEC 'B'  HKSCAN 'A'  ODD MOLLY INTL.  UNITED INTL.ENTS.  

CARLSBERG 'B' HL DISPLAY 'B' DEAD  OEM INTERNATIONAL 'B'  UPM KYMMENE  

CASHGUARD 'B' DEAD  HMS NETWORKS AB.  OLVI 'A'  UPONOR  

CATENA MEDIA  HOGANAS 'B' DEAD  ONXEO (CSE)  UUTECHNIC GROUP  

CAVERION  HOJGAARD HLDG.'B'  OPUS GROUP AB (PUBL)  VAISALA 'A'  

CAVOTEC  HOLMEN 'B' ORAL HAMMASLAAKARIT 
DEAD  

VALMET  

CBRAIN  HOME PROPERTIES DEAD  OREXO AB  VALOE  

CELLAVISION  HONKARAKENNE 'B'  ORIFLAME HOLDING  VBG GROUP  

CHEMOMETEC  HUHTAMAKI  ORIGO  VELOXIS PHARMA  

CHERRY B  HUMAN CARE HC AB  ORIOLA CORPORATION B  VENUE RETAIL GROUP 'B'  

CHR HANSEN HOLDING  HUMANA  ORION 'B'  VESTAS WINDSYSTEMS  

CLAS OHLSON 'B'  HUSQVARNA 'B'  ORION OYJ  VIKING LINE  

CLOETTA 'B'  I A R SYSTEMS GROUP  ORTIVUS 'B'  VIKING SUPPLY SHIPS  

CLX COMMUNICATIONS  IBS AB  OSSUR (CSE)  VITEC SOFTWARE GROUP 
'B'  

COLOPLAST 'B'  IC GROUP  OUTOKUMPU 'A'  VITROLIFE  

COLUMBUS A/S  ICA GRUPPEN  OUTOTEC  VOLATI  

COM HEM HOLDINGS  ICELANDAIR GROUP  PANDORA  VOLVO 'B'  

COMPONENTA  ICTA  PARKEN SPORT & ENTM.  WARTSILA  

COMPTEL DEAD  ILKKA YHTYMA  PEAB 'B'  WILLIAM DEMANT HLDG.  

CONCENTRIC  IMAGE SYSTEMS  PER AARSLEFF HLDG.B  WILSON THERAPEUTICS  

CONCORDIA MARITIME 'B'  IMMUNE PHARMACEUTICALS  PIHLAJALINNA  WISE GROUP  
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CONNECTA DEAD  IMMUNICUM  PONSSE  WULFF GROUP  

CONSILIUM 'B'  INCAP  POOLIA 'B'  XANO INDUSTRI 'B'  

CONSTI GROUP  INDUTRADE  POYRY  XVIVO PERFUSION  

COOR SERVICE MAN.  INNOFACTOR  PRECISE BIOMETRICS  YIT  

CRAMO INTERMAIL  PREVAS 'B'  YLEISELEKTRONIIKKA  

CTT SYSTEMS  INTERNATIONELLA ENGELSKA 
SKOLAN I SV  

PRICER 'B'  ZEALAND PHARMA  

CURALOGIC DEAD  INVISIO COMMUNICATIONS  PROACT IT GROUP  ZETADISPLAY  

CYBERCOM GROUP AB  INWIDO  PROBI  ZODIAK TELEVISION AB  

DALHOFF LAR.& 
HORNEMAN  

ISS AS  PROFILGRUPPEN AB  
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Appendix 2: Utvalda bolag till portfölj 1 - EV/S. 

 2006 2007 2008 2009 2010 

1 A-COM DEAD  A-COM DEAD  A-COM DEAD  A-COM DEAD  ANDERSEN & 
MARTINI  

2 ANDERSEN & 
MARTINI  

ANDERSEN & 
MARTINI  

ANDERSEN & 
MARTINI  

APETIT  APETIT  

3 ARKIL HOLDING  ARKIL HOLDING  ARKIL HOLDING  ARKIL HOLDING  ARKIL HOLDING  

4 AROS QUALITY 
GROUP  

BORAS WAFVERI 'B'  CHERRY B  AXFOOD  BRD KLEE 'B'  

5 BERGS TIMBER 'B'  CHERRY B  DMPKBT.NORDEN  CHERRY B  COLUMBUS A/S  
6 DANTAX RADIO  DORO  DUROC 'B'  COLUMBUS A/S  DUROC 'B'  
7 DORO  DOVRE GROUP  ELCOTEQ SE DEAD  DOVRE GROUP  ELCOTEQ SE DEAD  
8 DOVRE GROUP  DUROC 'B'  ELECSTER 'B' DUROC 'B'  ELECSTER 'B' 
9 DUROC 'B'  ELCOTEQ SE DEAD  ELEKTRONIKGRUPPE

N BK 'B' DEAD  
ELCOTEQ SE DEAD  ELEKTRONIKGRUPPE

N BK 'B' DEAD  
10 ELCOTEQ SE DEAD  ELECSTER 'B' EMPIR GROUP AB  ELECSTER 'B' EMPIR GROUP AB  

11 ELECTROLUX 'B'  ELECTROLUX 'B'  HOJGAARD HLDG.'B'  ELEKTRONIKGRUPPE
N BK 'B' DEAD  

ENTRACTION 
HOLDING 'B' DEAD  

12 ELEKTRONIKGRUP
PEN BK 'B' DEAD  

ELEKTRONIKGRUPPE
N BK 'B' DEAD  

KABE HUSVAGNAR 
'B'  

EWORK GROUP  EWORK GROUP  

13 EMPIR GROUP AB  EVIA DEAD  KESKO 'B' EXPEDIT 'B' DEAD  EXPEDIT 'B' DEAD  
14 EVIA DEAD  EXPEDIT 'B' DEAD  MARTELA 'A'  FEELGOOD SVENSKA  GLUNZ & JENSEN 

HOLDING  
15 HEDEGAARD 

DEAD  
FEELGOOD SVENSKA  METRO INTL.SDB 'B' 

DEAD  
GLUNZ & JENSEN 
HOLDING  

HOJGAARD HLDG.'B'  

16 HOJGAARD 
HLDG.'B'  

FINNAIR  MIGATRONIC 'B'  HOJGAARD HLDG.'B'  IBS AB  

17 HONKARAKENNE 
'B'  

HEDEGAARD DEAD  MODUL 1 DATA 
DEAD  

KESKO 'B' ICELANDAIR GROUP  

18 ICTA  HOJGAARD HLDG.'B'  MONBERG & 
THORSEN 'B'  

MARTELA 'A'  KESKO 'B' 

19 INCAP  HONKARAKENNE 'B'  MULTIQ 
INTERNATIONAL  

METRO INTL.SDB 'B' 
DEAD  

MARTELA 'A'  

20 LAGERCRANTZ 
GROUP 'B'  

LAGERCRANTZ 
GROUP 'B'  

MYCRONIC  MIGATRONIC 'B'  MONBERG & 
THORSEN 'B'  

21 MARTELA 'A'  LEMMINKAINEN 
(HEL) DEAD  

NCC 'B' MONBERG & 
THORSEN 'B'  

MULTIQ 
INTERNATIONAL  

22 MIGATRONIC 'B'  MARTELA 'A'  NOVOTEK 'B'  NCC 'B' NCC 'B' 
23 MONBERG & 

THORSEN 'B'  
MONBERG & 
THORSEN 'B'  

ORIOLA 
CORPORATION B  

NETONNET DEAD  NOTE AB (PUBL)  

24 NCC 'B' NCC 'B' OUTOTEC  NETOP SOLUTIONS 
DEAD  

ORIOLA 
CORPORATION B  

25 NETONNET DEAD  NETONNET DEAD  POOLIA 'B'  PER AARSLEFF 
HLDG.B  

PER AARSLEFF 
HLDG.B  

26 PER AARSLEFF 
HLDG.B  

ORIOLA 
CORPORATION B  

PROACT IT GROUP  RTX  ROTTNEROS  

27 PROACT IT 
GROUP  

PEAB 'B'  RAUTE 'A'  SEMCON  RTX  

28 RAUTE 'A'  PROFILGRUPPEN AB  SEMCON  SKANSKA 'B'  SAS  
29 SAS  ROTTNEROS  SKANSKA 'B'  SOLAR 'B'  SKAKO  
30 SKANSKA 'B'  SAS  UNIFLEX 'B'  STOCKWIK 

FORVALTNING  
VENUE RETAIL 
GROUP 'B'  
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 2011 2012 2013 2014 2015 

1 ACAP INVEST 'B' 
DEAD  

ACAP INVEST 'B' 
DEAD  

ACAP INVEST 'B' DEAD  AALBORG 
BOLDSPILKLUB  

ANDERSEN & 
MARTINI  

2 APETIT  ARKIL HOLDING  AGF  APETIT  APETIT  
3 ARKIL HOLDING  COLUMBUS A/S  ARCTIC PAPER (OME)  ARCTIC PAPER 

(OME)  
ARCTIC PAPER 
(OME)  

4 ARTIMPLANT 
DEAD  

DALHOFF LAR.& 
HORNEMAN  

ARKIL HOLDING  ARKIL HOLDING  ARKIL HOLDING  

5 COLUMBUS A/S  DUROC 'B'  DOVRE GROUP  BE GROUP  ATRIA 'A'  
6 DIGITALIST 

GROUP  
ELECSTER 'B' DUROC 'B'  BONG  BE GROUP  

7 DOVRE GROUP  EWORK GROUP  ELECSTER 'B' BRODRENE AO 
JHAE.PREF.  

BONG  

8 DUROC 'B'  EXPEDIT 'B' DEAD  EMPIR GROUP AB  DOVRE GROUP  DOVRE GROUP  
9 ELECSTER 'B' FEELGOOD 

SVENSKA  
EWORK GROUP  DUROC 'B'  DUROC 'B'  

10 EMPIR GROUP AB  FINNAIR  FEELGOOD SVENSKA  ELECSTER 'B' ELECSTER 'B' 
11 EWORK GROUP  HKSCAN 'A'  FINNAIR  EMPIR GROUP AB  EWORK GROUP  
12 EXPEDIT 'B' DEAD  HOJGAARD 

HLDG.'B'  
HOJGAARD HLDG.'B'  EWORK GROUP  EXPEDIT 'B' DEAD  

13 HOJGAARD 
HLDG.'B'  

HONKARAKENNE 
'B'  

KESKO 'B' EXPEDIT 'B' DEAD  FEELGOOD 
SVENSKA  

14 KESKO 'B' KESKO 'B' MIGATRONIC 'B'  FEELGOOD 
SVENSKA  

FINNAIR  

15 MARTELA 'A'  LEMMINKAINEN 
(HEL) DEAD  

MONBERG & 
THORSEN 'B'  

FINNAIR  HKSCAN 'A'  

16 MIGATRONIC 'B'  MARTELA 'A'  NESTE  HKSCAN 'A'  KESKO 'B' 
17 MONBERG & 

THORSEN 'B'  
MIGATRONIC 'B'  NORTH MEDIA  LEMMINKAINEN 

(HEL) DEAD  
LEMMINKAINEN 
(HEL) DEAD  

18 MULTIQ 
INTERNATIONAL  

MONBERG & 
THORSEN 'B'  

NOTE AB (PUBL)  MARTELA 'A'  MIGATRONIC 'B'  

19 NESTE  MULTIQ 
INTERNATIONAL  

ORIOLA 
CORPORATION B  

MIGATRONIC 'B'  NORTH MEDIA  

20 NOKIA  NESTE  PER AARSLEFF HLDG.B  NEO INDUSTRIAL 
'B' 

POOLIA 'B'  

21 NORTH MEDIA  NOKIA  POOLIA 'B'  NORTH MEDIA  PREVAS 'B'  

22 NOTE AB (PUBL)  NORTH MEDIA  RAUTE 'A'  NOTE AB (PUBL)  QLIRO GROUP  
23 ORIOLA 

CORPORATION B  
ORIOLA 
CORPORATION B  

RNB RETAIL AND 
BRANDS  

PER AARSLEFF 
HLDG.B  

RIAS 'B'  

24 PER AARSLEFF 
HLDG.B  

PER AARSLEFF 
HLDG.B  

ROTTNEROS  POOLIA 'B'  RNB RETAIL AND 
BRANDS  

25 POOLIA 'B'  POOLIA 'B'  SAS  PROFILGRUPPEN 
AB  

SANTA FE GROUP 
A/S  

26 RAUTE 'A'  RAUTE 'A'  SKAKO  RAUTE 'A'  SAS  
27 ROTTNEROS  ROTTNEROS  SOLAR 'B'  RNB RETAIL AND 

BRANDS  
SEMCON  

28 RTX  SAS  TRADEDOUBLER  SAS  SOLAR 'B'  
29 SEMCON  SCANFIL  WULFF GROUP  SOLAR 'B'  TRADEDOUBLER  
30 SKAKO  SOLAR 'B'  YLEISELEKTRONIIKKA  TRADEDOUBLER  UNIFLEX 'B'  
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Appendix 3: Utvalda bolag till portfölj 2 - EV/EBIT. 

 
 2006 2007 2008 2009 2010 

1 A P MOLLER  A P MOLLER  A P MOLLER  AARHUSKARLSHAMN  A P MOLLER  
2 ACAP INVEST 'B' 

DEAD  
A-COM DEAD  ACANDO 'B'  ABB LTD N (OME)  AF 'B'  

3 AKTKT.SCHOUW & 
CO.  

ACAP INVEST 'B' 
DEAD  

ACAP INVEST 'B' 
DEAD  

AF 'B'  ASTRAZENECA PLC  

4 ARKIL HOLDING  ADDNODE 'B'  ADDNODE 'B'  ARKIL HOLDING  ATLANTIC 
PETROLEUM  

5 AROS QUALITY 
GROUP  

AKTKT.SCHOUW & 
CO.  

ARKIL HOLDING  AROS QUALITY 
GROUP  

BILLERUD 
KORSNAS  

6 ASTRAZENECA PLC  ARKIL HOLDING  AROS QUALITY 
GROUP  

ASTRAZENECA PLC  BRD KLEE 'B'  

7 BEIJER ELECTRONICS 
GROUP  

BE GROUP  BE GROUP  DMPKBT.NORDEN  DIGIA  

8 BERGS TIMBER 'B'  BEIJER ALMA 'B'  BIOTAGE  DORO  DMPKBT.NORDEN  
9 BIRKA LINE 'B' DEAD  BERGS TIMBER 'B'  BITTIUM  DUNI  EGETAEPPER 'B'  
10 BOLIDEN AB  BOLIDEN AB  CONNECTA DEAD  ELECSTER 'B' ELCOTEQ SE DEAD  
11 BOSS MEDIA AB  CONNECTA DEAD  DMPKBT.NORDEN  EXEL COMPOSITES  ENTRACTION 

HOLDING 'B' DEAD  
12 BRONDBY IF  DANTRUCK DEAD  ELECSTER 'B' FLSMIDTH & CO.'B'  EOLUS VIND B  
13 CYBERCOM GROUP 

AB  
DMPKBT.NORDEN  ENEA  FORMPIPE SOFTWARE  GN STORE NORD 

A/S  
14 DANTAX RADIO  EDB GRUPPEN 

DEAD  
HOJGAARD 
HLDG.'B'  

H LUNDBECK  H LUNDBECK  

15 DMPKBT.NORDEN  ELECSTER 'B' JEEVES 
INFORMATION  

HOJGAARD HLDG.'B'  HOJGAARD 
HLDG.'B'  

16 DUROC 'B'  FINNAIR  KABE HUSVAGNAR 
'B'  

JEEVES INFORMATION  ICELANDAIR 
GROUP  

17 ELECTROLUX 'B'  HOJGAARD 
HLDG.'B'  

KNOW IT  KABE HUSVAGNAR 'B'  KABE HUSVAGNAR 
'B'  

18 ELEKTRONIKGRUPPE
N BK 'B' DEAD  

HOME 
PROPERTIES DEAD  

KONECRANES ABP  KESKO 'B' LAND & LEISURE 
'B' DEAD  

19 EMPIR GROUP AB  ICTA  MARTELA 'A'  KNOW IT  METRO INTL.SDB 
'B' DEAD  

20 GEVEKO AB  KABE HUSVAGNAR 
'B'  

METRO INTL.SDB 
'B' DEAD  

LAND & LEISURE 'B' 
DEAD  

MILLICOM 
INTL.CELU.SDR  

21 HOME PROPERTIES 
DEAD  

KNOW IT  METSO  MONBERG & 
THORSEN 'B'  

NCC 'B' 

22 ILKKA YHTYMA  LAGERCRANTZ 
GROUP 'B'  

MICRO 
SYSTEMATION 'B'  

NCC 'B' NORTH MEDIA  

23 KESLA 'A'  LEMMINKAINEN 
(HEL) DEAD  

MONBERG & 
THORSEN 'B'  

PER AARSLEFF HLDG.B  NOVOTEK 'B'  

24 NESTE  MARTELA 'A'  NCC 'B' SANTA FE GROUP A/S  ODD MOLLY INTL.  
25 NOVOTEK 'B'  NCC 'B' NOLATO AB  SKANSKA 'B'  ROBLON AS  
26 ORIGO  OUTOKUMPU 'A'  ODD MOLLY INTL.  SOFTRONIC 'B'  ROTTNEROS  
27 OUTOKUMPU 'A'  RAUTE 'A'  OUTOTEC  STARBREEZE AB  RTX  
28 RAUTE 'A'  SAS  POOLIA 'B'  STRAX  SAGA FURS OYJ  
29 SAGA FURS OYJ  SOFTRONIC 'B'  PREVAS 'B'  UNITED INTL.ENTS.  SANTA FE GROUP 

A/S  
30 SKF 'B'  TORM PLC  RAUTE 'A'  VELOXIS PHARMA  VIKING SUPPLY 

SHIPS  
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 2011 2012 2013 2014 2015 

1 A P MOLLER  A P MOLLER  A P MOLLER  AALBORG 
BOLDSPILKLUB  

AFFECTO DEAD  

2 ADDNODE 'B'  AFFECTO DEAD  AKTKT.SCHOUW & 
CO.  

ARCTIC PAPER 
(OME)  

ARCTIC PAPER 
(OME)  

3 AROS QUALITY 
GROUP  

AKTKT.SCHOUW & 
CO.  

ARKIL HOLDING  ARKIL HOLDING  ARKIL HOLDING  

4 ASPOCOMP GROUP  ARKIL HOLDING  BRODRENE AO 
JHAE.PREF.  

BJORN BORG  COLUMBUS A/S  

5 ASTRAZENECA PLC  ATLANTIC 
PETROLEUM  

COLUMBUS A/S  BRD KLEE 'B'  CONCORDIA 
MARITIME 'B'  

6 ATLANTIC 
PETROLEUM  

BIOGAIA 'B'  CONSILIUM 'B'  BRODRENE AO 
JHAE.PREF.  

DANTAX RADIO  

7 CHERRY B  BRODRENE AO 
JHAE.PREF.  

CYBERCOM 
GROUP AB  

COLUMBUS A/S  DEDICARE  

8 COMPTEL DEAD  COLUMBUS A/S  DOVRE GROUP  CYBERCOM 
GROUP AB  

EGETAEPPER 'B'  

9 DORO  DORO  EGETAEPPER 'B'  DEDICARE  ELANDERS 'B'  
10 DOVRE GROUP  ENEA  ENQUEST PLC  FISKARS 'A'  EOLUS VIND B  
11 DUROC 'B'  ENIRO  EOLUS VIND B  HKSCAN 'A'  FINNAIR  
12 ELECSTER 'B' ENQUEST PLC  GLUNZ & JENSEN 

HOLDING  
ILKKA YHTYMA  GYLDENDAL 'B'  

13 ENQUEST PLC  ERICSSON 'B'  HB GRANDI HF  LUCARA 
DIAMOND (OME)  

ICELANDAIR 
GROUP  

14 H LUNDBECK  GLUNZ & JENSEN 
HOLDING  

HOJGAARD 
HLDG.'B'  

MEDIVIR 'B'  LUCARA 
DIAMOND (OME)  

15 HB GRANDI HF  ICELANDAIR 
GROUP  

ICA GRUPPEN  MILLICOM 
INTL.CELU.SDR  

MEDIVIR 'B'  

16 HOLMEN 'B' KABE HUSVAGNAR 
'B'  

ICELANDAIR 
GROUP  

MULTIQ 
INTERNATIONAL  

METSO  

17 ICTA  LAND & LEISURE 
'B' DEAD  

KAROLINSKA 
DEVELOPMENT 
(WI)  

MYCRONIC  MQ HOLDING  

18 JEEVES 
INFORMATION  

MERTIVA A  LUCARA 
DIAMOND (OME)  

N1  N1  

19 KABE HUSVAGNAR 
'B'  

METSA BOARD 'B'  MERTIVA A  NEO INDUSTRIAL 
'B' 

NEUROSEARCH  

20 KNOW IT  MIGATRONIC 'B'  NESTE  NEUROSEARCH  NORDIC 
SHIPHOLDING  

21 MALMBERGS 
ELEKTRISKA 'B'  

NORTH MEDIA  NEUROSEARCH  NORTH MEDIA  NOVOTEK 'B'  

22 NORTH MEDIA  PER AARSLEFF 
HLDG.B  

NORDIC 
SHIPHOLDING  

NOVOTEK 'B'  POOLIA 'B'  

23 NOTE AB (PUBL)  RAUTE 'A'  NORTH MEDIA  PER AARSLEFF 
HLDG.B  

RAUTE 'A'  

24 ODD MOLLY INTL.  REVENIO GROUP  NOVOTEK 'B'  PROACT IT GROUP  RNB RETAIL AND 
BRANDS  

25 PANDORA  ROBLON AS  PARKEN SPORT & 
ENTM.  

ROTTNEROS  ROTTNEROS  

26 PREVAS 'B'  SAAB 'B'  SAGA FURS OYJ  SCANDINAVIAN 
BRAKE SYS.  

SAS  

27 ROBLON AS  SAGA FURS OYJ  SCANFIL  SCANFIL  STRAX  
28 SAAB 'B'  SANTA FE GROUP 

A/S  
SEMCON  SEMCON  TECNOTREE  

29 SAGA FURS OYJ  SCANFIL  TECNOTREE  TETHYS OIL  TETHYS OIL  

30 SANTA FE GROUP 
A/S  

SEMCON  TELESTE OYJ  UNITED 
INTL.ENTS.  

TRAINERS HOUSE  
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Appendix 4: Utvalda bolag till portfölj 3 - Momentum. 

 
 2006 2007 2008 2009 2010 

1 ABB LTD N 
(OME)  

ACAP INVEST 'B' 
DEAD  

A3 ALLMANNA I  ACTIVE BIOTECH  BIOPORTO  

2 ACAP INVEST 
'B' DEAD  

AFARAK GROUP  AALBORG 
BOLDSPILKLUB  

AMBU 'B'  BITTIUM  

3 AF 'B'  AGF  ABB LTD N (OME)  ASPOCOMP GROUP  BOCONCEPT 
HOLDING 'B' 
DEAD  

4 ALFA LAVAL  ALFA LAVAL  ATLANTIC 
PETROLEUM  

ASSA ABLOY 'B'  CARGOTEC 'B'  

5 ANDERSEN & 
MARTINI  

AXIS  BETSSON AB  ASTRAZENECA PLC  CHERRY B  

6 AXIS  BEIJER REF AB  BIOINVENT INTL  BASWARE OYJ  DANISCO 
DEAD  

7 BJORN BORG  BERGS TIMBER 'B'  BRODRENE AO 
JHAE.PREF.  

BETSSON AB  DIGIA  

8 BOCONCEPT 
HOLDING 'B' 
DEAD  

BETSSON AB  CHEMOMETEC  BIOGAIA 'B'  DORO  

9 BOLIDEN AB  BIOGAIA 'B'  DMPKBT.NORDEN  CARDO DEAD  ELCOTEQ SE 
DEAD  

10 CONNECTA 
DEAD  

BIOPHAUSIA 'A' 
DEAD  

ELOS MEDTECH AB  CELLAVISION  FINGERPRINT 
CARDS 'B'  

11 CTT SYSTEMS  BJORN BORG  F-SECURE  DANTRUCK DEAD  FLSMIDTH & 
CO.'B'  

12 DALHOFF LAR. 
& HORNEMAN  

COMPONENTA  FIRSTFARMS  FENIX OUTDOOR 'B' 
DEAD  

FLUGGER A/S  

13 DK COMPANY 
A/S  

CRAMO FLSMIDTH & CO.'B'  HENNES & MAURITZ 
'B'  

GN STORE 
NORD A/S  

14 DSV A/S  DFDS  HEDEGAARD DEAD  HUHTAMAKI  HALDEX  
15 FLSMIDTH & 

CO.'B'  
DMPKBT.NORDEN  MOL  IMMUNE 

PHARMACEUTICALS  
HEXPOL 'B'  

16 GPV INDUSTRI 
'B' DEAD  

FORMPIPE 
SOFTWARE  

NETONNET DEAD  KARO PHARMA  HOGANAS 'B' 
DEAD  

17 GYLDENDAL 
'B'  

GENMAB  NOLATO AB  KINDRED GROUP SDR  IC GROUP  

18 HEXAGON 'B'  HKSCAN 'A'  NOVOTEK 'B'  MEKONOMEN  LUNDIN 
MINING 
(OME)  

19 I A R SYSTEMS 
GROUP  

KEMIRA GROWHOW 
DEAD  

ORIOLA 
CORPORATION B  

MERTIVA A  MEDCAP  

20 IC GROUP  KESKO 'B' OUTOTEC  NETONNET DEAD  MERTIVA A  
21 KESLA 'A'  KONECRANES ABP  PROACT IT GROUP  NETOP SOLUTIONS 

DEAD  
METSA 
BOARD 'B'  

22 LUNDIN 
MINING 
(OME)  

MEDA 'A' DEAD  REZIDOR HOTEL 
GROUP  

NKT  METSO  

23 MEDA 'A' 
DEAD  

MEKONOMEN  SAS  ODD MOLLY INTL.  NEW WAVE 
GROUP 'B'  

24 METSO  MERTIVA A  SIMCORP  PREVAS 'B'  NOTE AB 
(PUBL)  

25 MICRO 
SYSTEMATION 
'B'  

MICRO 
SYSTEMATION 'B'  

SKAKO  PROBI  POOLIA 'B'  

26 MILLICOM 
INTL.CELU.SDR  

ORAL 
HAMMASLAAKARIT 
DEAD  

SOLAR 'B'  PROFILGRUPPEN AB  PROBI  

27 NOTE AB 
(PUBL)  

OREXO AB  TECNOTREE  STOCKMANN 'B'  RAPALA VMC  

28 PEAB 'B'  PEAB 'B'  VIKING LINE  VITROLIFE  RIAS 'B'  
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29 RAPALA VMC  PER AARSLEFF 
HLDG.B  

VIKING SUPPLY SHIPS  RAPALA VMC  ROVSING A/S  

30 SSAB SVENSKT 
STAL AB  

RAPALA VMC  YLEISELEKTRONIIKKA  SYSTEMAIR  RTX  

 
 

 2011 2012 2013 2014 2015 

1 ADDNODE 'B'  A3 ALLMANNA I  AARHUSKARLSHAMN  AALBORG 
BOLDSPILKLUB  

AHLSTRO  

2 ADDTECH 'B'  AFRICA OIL  AKTKT.SCHOUW & 
CO.  

BERGS TIMBER 'B'  AMBU 'B'  

3 AHLSTROM 
DEAD  

ASPOCOMP GROUP  AURIGA INDUSTRIES 
'B' DEAD  

BITTIUM  BAVARIAN NORDIC  

4 ATLAS COPCO 
'B'  

BETSSON AB  BIOHIT OYJ  BULTEN  BOLIDEN AB  

5 BEIJER 
ELECTRONICS 
GROUP  

BIOGAIA 'B'  BRONDBY IF  COLUMBUS A/S  BOULE 
DIAGNOSTICS (WI)  

6 BRD KLEE 'B'  BRODRENE AO 
JHAE.PREF.  

COLOPLAST 'B'  ELANDERS 'B'  CBRAIN  

7 BTS GROUP  BRODRENE 
HARTMANN 'B'  

ELECSTER 'B' ELECSTER 'B' CELLAVISION  

8 C-RAD 'B'  CBRAIN  EPISURF MEDICAL  ENIRO  CHEMOMETEC  
9 CARGOTEC 'B'  CELLAVISION  FINGERPRINT CARDS 

'B'  
HALDEX  COMPTEL DEAD  

10 DANISCO DEAD  CHR HANSEN 
HOLDING  

GENMAB  HANSA MEDICAL  CONSILIUM 'B'  

11 ENDOMINES  COLOPLAST 'B'  GN STORE NORD A/S  HOJGAARD HLDG.'B'  CTT SYSTEMS  
12 G5 

ENTERTAINMEN
T  

DK COMPANY A/S  HAGAR HF  IMMUNICUM  DEDICARE  

13 HEXAGON 'B'  EPISURF MEDICAL  HEXPOL 'B'  INNOFACTOR  FINNLINES DEAD  
14 HEXPOL 'B'  G5 

ENTERTAINMENT  
ICA GRUPPEN  KARO PHARMA  GENMAB  

15 ICELANDAIR 
GROUP  

GLUNZ & JENSEN 
HOLDING  

ICELANDAIR GROUP  LUCARA DIAMOND 
(OME)  

HANSA MEDICAL  

16 KABE 
HUSVAGNAR 'B'  

HB GRANDI HF  KARO PHARMA  MALMBERGS 
ELEKTRISKA 'B'  

I A R SYSTEMS 
GROUP  

17 KESLA 'A'  HEXPOL 'B'  LAGERCRANTZ GROUP 
'B'  

MEDCAP  INVISIO 
COMMUNICATIONS  

18 LAGERCRANTZ 
GROUP 'B'  

I A R SYSTEMS 
GROUP  

MERTIVA A  MQ HOLDING  ITAB SHOP CONCEPT 
'B'  

19 LAND & LEISURE 
'B' DEAD  

ICELANDAIR GROUP  MIDSONA 'B'  NOKIAN RENKAAT  MICRO 
SYSTEMATION 'B'  

20 LUNDIN 
MINING (OME)  

ITAB SHOP 
CONCEPT 'B'  

NEW WAVE GROUP 
'B'  

ORAL 
HAMMASLAAKARIT 
DEAD  

MYCRONIC  

21 LUNDIN 
PETROLEUM  

JEEVES 
INFORMATION  

NORDIC 
SHIPHOLDING  

ORIFLAME HOLDING  NESTE  

22 MEKONOMEN  KINDRED GROUP 
SDR  

ODD MOLLY INTL.  PARKEN SPORT & 
ENTM.  

NETENT  

23 NOLATO AB  LUNDIN 
PETROLEUM  

ORAL 
HAMMASLAAKARIT 
DEAD  

POOLIA 'B'  NEW WAVE GROUP 
'B'  

24 PROACT IT 
GROUP  

NOVOTEK 'B'  ORIFLAME HOLDING  REZIDOR HOTEL 
GROUP  

ORIOLA 
CORPORATION B  

25 RTX  ORAL 
HAMMASLAAKARIT 
DEAD  

PARKEN SPORT & 
ENTM.  

SAAB 'B'  PARKEN SPORT & 
ENTM.  

26 SANDVIK  PROFILGRUPPEN AB  PREVAS 'B'  SECTRA 'B'  PROFILGRUPPEN AB  
27 SENSYS GATSO  SANOMA OYJ REZIDOR HOTEL 

GROUP  
SEMCON  RECIPHARM AB  
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28 SYSTEMAIR  SWEDISH ORPHAN 
BIOVITRUM  

SANDVIK  SOTKAMO SILVER 
AB  

REJLERS B  

29 TDC  VITROLIFE  SCA 'B'  STARBREEZE AB  ROVSING A/S  
30 UNITED 

INTL.ENTS.  
WULFF GROUP  STARBREEZE AB  STOCKMANN 'B'  UNITED INTL.ENTS.  

 

Appendix 5: Utvalda bolag till portfölj 4 - EV/S + EV/EBIT. 

 2006 2007 2008 2009 2010 

1 A-COM DEAD  A-COM DEAD  A-COM DEAD  AARHUSKARLSHAM
N  

APETIT  

2 ACAP INVEST 'B' 
DEAD  

ADDNODE 'B'  ACAP INVEST 'B' 
DEAD  

ADDNODE 'B'  AXFOOD  

3 AKTKT.SCHOUW & 
CO.  

ARKIL HOLDING  ARKIL HOLDING  APETIT  BRD KLEE 'B'  

4 APETIT  BE GROUP  AROS QUALITY 
GROUP  

ARKIL HOLDING  COLUMBUS A/S  

5 ARKIL HOLDING  CHERRY B  BE GROUP  AROS QUALITY 
GROUP  

DMPKBT.NORDEN  

6 AROS QUALITY 
GROUP  

DANTAX RADIO  BIOTAGE  AXFOOD  EGETAEPPER 'B'  

7 BERGS TIMBER 'B'  DANTRUCK 
DEAD  

DMPKBT.NORDE
N  

BONG  ELCOTEQ SE DEAD  

8 BRD KLEE 'B'  DUROC 'B'  ELECSTER 'B' CHERRY B  ELECSTER 'B' 
9 CYBERCOM GROUP 

AB  
EDB GRUPPEN 
DEAD  

ENEA  DMPKBT.NORDEN  ELECTROLUX 'B'  

10 DANTAX RADIO  ELECSTER 'B' HOJGAARD 
HLDG.'B'  

DORO  ELEKTRONIKGRUPPE
N BK 'B' DEAD  

11 DUROC 'B'  ELECTROLUX 'B'  KABE 
HUSVAGNAR 'B'  

ELECSTER 'B' ENTRACTION 
HOLDING 'B' DEAD  

12 ELCOTEQ SE DEAD  EXPEDIT 'B' 
DEAD  

KESKO 'B' ELECTROLUX 'B'  EWORK GROUP  

13 ELECTROLUX 'B'  FINNAIR  KNOW IT  EMPIR GROUP AB  GLUNZ & JENSEN 
HOLDING  

14 ELEKTRONIKGRUPPE
N BK 'B' DEAD  

HOJGAARD 
HLDG.'B'  

KONECRANES 
ABP  

HKSCAN 'A'  HOJGAARD HLDG.'B'  

15 EMPIR GROUP AB  ICTA  LAGERCRANTZ 
GROUP 'B'  

HOJGAARD 
HLDG.'B'  

ICELANDAIR GROUP  

16 HEDEGAARD DEAD  KABE 
HUSVAGNAR 'B'  

LEMMINKAINEN 
(HEL) DEAD  

ICTA  ICTA  

17 KESKO 'B' LAGERCRANTZ 
GROUP 'B'  

MARTELA 'A'  KABE HUSVAGNAR 
'B'  

KABE HUSVAGNAR 
'B'  

18 LAGERCRANTZ 
GROUP 'B'  

LEMMINKAINE
N (HEL) DEAD  

METRO INTL.SDB 
'B' DEAD  

KESKO 'B' KESKO 'B' 

19 LEMMINKAINEN 
(HEL) DEAD  

MARTELA 'A'  MODUL 1 DATA 
DEAD  

LAGERCRANTZ 
GROUP 'B'  

LAND & LEISURE 'B' 
DEAD  

20 MARTELA 'A'  MODUL 1 DATA 
DEAD  

MONBERG & 
THORSEN 'B'  

LAND & LEISURE 'B' 
DEAD  

METRO INTL.SDB 'B' 
DEAD  

21 MIGATRONIC 'B'  MONBERG & 
THORSEN 'B'  

MULTIQ 
INTERNATIONAL  

MALMBERGS 
ELEKTRISKA 'B'  

MONBERG & 
THORSEN 'B'  

22 MONBERG & 
THORSEN 'B'  

NCC 'B' NCC 'B' MONBERG & 
THORSEN 'B'  

NCC 'B' 

23 NCC 'B' NOVOTEK 'B'  NOLATO AB  NCC 'B' NORTH MEDIA  
24 NESTE  POOLIA 'B'  NOVOTEK 'B'  NOLATO AB  NOVOTEK 'B'  
25 NOTE AB (PUBL)  PROACT IT 

GROUP  
OUTOTEC  ORIOLA 

CORPORATION B  
ROTTNEROS  

26 NOVOTEK 'B'  PROFILGRUPPE
N AB  

PER AARSLEFF 
HLDG.B  

PEAB 'B'  RTX  

27 ORIGO  RAUTE 'A'  POOLIA 'B'  PER AARSLEFF 
HLDG.B  

SAAB 'B'  

28 PEAB 'B'  RIAS 'B'  PREVAS 'B'  PROACT IT GROUP  SANTA FE GROUP 
A/S  
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29 RAUTE 'A'  SAS  RAUTE 'A'  SANTA FE GROUP 
A/S  

SKANSKA 'B'  

30 RIAS 'B'  SKANSKA 'B'  SEMCON  SKANSKA 'B'  UNIFLEX 'B'  

 
 

 2011 2012 2013 2014 2015 

1 
ADDNODE 'B'  

AKTKT.SCHOUW 
& CO.  

AKTKT.SCHOUW & 
CO.  

AALBORG 
BOLDSPILKLUB  AFFECTO DEAD  

2 AROS QUALITY GROUP  ARKIL HOLDING  ARKIL HOLDING  ARCTIC PAPER (OME)  ARCTIC PAPER (OME)  
3 

ASPOCOMP GROUP  
AROS QUALITY 
GROUP  

BRODRENE AO 
JHAE.PREF.  ARKIL HOLDING  ARKIL HOLDING  

4 BRODRENE AO 
JHAE.PREF.  

ATLANTIC 
PETROLEUM  BULTEN  

AROS QUALITY 
GROUP  BERGMAN & BEVING  

5 
DOVRE GROUP  

BRODRENE AO 
JHAE.PREF.  COLUMBUS A/S  ATRIA 'A'  

BRODRENE AO 
JHAE.PREF.  

6 DUROC 'B'  BULTEN  CONSILIUM 'B'  BRD KLEE 'B'  COLUMBUS A/S  
7 

EFORE  COLUMBUS A/S  
CYBERCOM 
GROUP AB  

BRODRENE AO 
JHAE.PREF.  DANTAX RADIO  

8 EGETAEPPER 'B'  DEDICARE  DEDICARE  COLUMBUS A/S  DEDICARE  
9 

ELECSTER 'B' DORO  DOVRE GROUP  
CYBERCOM GROUP 
AB  EGETAEPPER 'B'  

10 EWORK GROUP  EWORK GROUP  ELECSTER 'B' DEDICARE  ELANDERS 'B'  
11 

HALDEX  
FEELGOOD 
SVENSKA  EMPIR GROUP AB  ELECSTER 'B' ELECSTER 'B' 

12 
ICTA  

GLUNZ & JENSEN 
HOLDING  EOLUS VIND B  EWORK GROUP  EOLUS VIND B  

13 
JEEVES INFORMATION  

ICELANDAIR 
GROUP  EWORK GROUP  HKSCAN 'A'  EXPEDIT 'B' DEAD  

14 KABE HUSVAGNAR 'B'  KESKO 'B' FLUGGER A/S  MIGATRONIC 'B'  FINNAIR  
15 

KNOW IT  
LEMMINKAINEN 
(HEL) DEAD  

GLUNZ & JENSEN 
HOLDING  

MULTIQ 
INTERNATIONAL  ICTA  

16 
NORTH MEDIA  

METSA BOARD 
'B'  

HOJGAARD 
HLDG.'B'  N1  KABE HUSVAGNAR 'B'  

17 NOTE AB (PUBL)  MIGATRONIC 'B'  ICA GRUPPEN  NEO INDUSTRIAL 'B' KNOW IT  
18 NOVOTEK 'B'  NCC 'B' KESKO 'B' NORTH MEDIA  MIGATRONIC 'B'  
19 ODD MOLLY INTL.  NORTH MEDIA  MIGATRONIC 'B'  NOTE AB (PUBL)  N1  
20 

PER AARSLEFF HLDG.B  
ORIOLA 
CORPORATION B  NCC 'B' NOVOTEK 'B'  NOTE AB (PUBL)  

21 
PREVAS 'B'  

PER AARSLEFF 
HLDG.B  NESTE  ORIGO  NOVOTEK 'B'  

22 
ROBLON AS  

PROFILGRUPPEN 
AB  NORTH MEDIA  

ORIOLA 
CORPORATION B  OUTOKUMPU 'A'  

23 
RTX  RAUTE 'A'  NOVOTEK 'B'  

PER AARSLEFF 
HLDG.B  PER AARSLEFF HLDG.B  

24 
SAAB 'B'  SAAB 'B'  

PER AARSLEFF 
HLDG.B  PROACT IT GROUP  POOLIA 'B'  

25 
SANTA FE GROUP A/S  

SANTA FE 
GROUP A/S  RAUTE 'A'  RAUTE 'A'  RAUTE 'A'  

26 
SEMCON  SCANFIL  RTX  RIAS 'B'  

REZIDOR HOTEL 
GROUP  

27 
SKAKO  SEMCON  SAS  ROTTNEROS  

RNB RETAIL AND 
BRANDS  

28 
STUDSVIK AB  SKAKO  SCANFIL  

SCANDINAVIAN 
BRAKE SYS.  ROTTNEROS  

29 TRADEDOUBLER  SOLAR 'B'  SEMCON  SCANFIL  SAS  
30 UNIFLEX 'B'  TELESTE OYJ  SKANSKA 'B'  SEMCON  SCANFIL 
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Appendix 6: Utvalda bolag till portfölj 5 - EV/S + Momentum. 

 2006 2007 2008 2009 2010 

1 ACANDO 'B'  ACAP INVEST 'B' 
DEAD  

AFARAK GROUP  ADDNODE 'B'  ASPIRO DEAD  

2 ACAP INVEST 'B' 
DEAD  

ADDTECH 'B'  ANDERSEN & 
MARTINI  

APETIT  BE GROUP  

3 AF 'B'  ANDERSEN & 
MARTINI  

ARKIL HOLDING  ARKIL HOLDING  BILLERUD 
KORSNAS  

4 AKTKT.SCHOUW & 
CO.  

ATRIA 'A'  CHERRY B  AROS QUALITY 
GROUP  

BITTIUM  

5 ANDERSEN & 
MARTINI  

AXFOOD  DANS INDUSTRI 
INVEST DEAD  

AXFOOD  BOCONCEPT 
HOLDING 'B' 
DEAD  

6 APETIT  BEIJER REF AB  DMPKBT.NORDEN  CARDO DEAD  BONG  
7 AROS QUALITY 

GROUP  
BERGMAN & 
BEVING  

DORO  CHERRY B  CYBERCOM 
GROUP AB  

8 BORAS WAFVERI 'B'  BERGS TIMBER 'B'  DUROC 'B'  DORO  DIGITALIST 
GROUP  

9 DALHOFF LAR.& 
HORNEMAN  

BOCONCEPT 
HOLDING 'B' DEAD  

ELCOTEQ SE DEAD  DOVRE GROUP  DORO  

10 DSV A/S  COMPONENTA  EMPIR GROUP AB  EFORE  DUROC 'B'  
11 DUROC 'B'  ELECTROLUX 'B'  EXPEDIT 'B' DEAD  ELECSTER 'B' ELCOTEQ SE 

DEAD  
12 EDB GRUPPEN DEAD  FE BORDING 'B'  FLSMIDTH & CO.'B'  FEELGOOD 

SVENSKA  
ELECSTER 'B' 

13 ELECTROLUX 'B'  HKSCAN 'A'  KNOW IT  HOJGAARD 
HLDG.'B'  

ELECTROLUX 
'B'  

14 EMPIR GROUP AB  ICTA  KONECRANES ABP  HUHTAMAKI  FLUGGER A/S  
15 EXPEDIT 'B' DEAD  KEMIRA 

GROWHOW DEAD  
LAROX 'B' DEAD  ICTA  GLUNZ & 

JENSEN 
HOLDING  

16 FINNAIR  KESKO 'B' MACONOMY DEAD  INCAP  HALDEX  
17 GPV INDUSTRI 'B' 

DEAD  
KONECRANES ABP  MARTELA 'A'  KESKO 'B' HKSCAN 'A'  

18 HOJGAARD HLDG.'B'  LAGERCRANTZ 
GROUP 'B'  

MIGATRONIC 'B'  LAGERCRANTZ 
GROUP 'B'  

HOJGAARD 
HLDG.'B'  

19 LAGERCRANTZ 
GROUP 'B'  

LEMMINKAINEN 
(HEL) DEAD  

NEO INDUSTRIAL 'B' MARTELA 'A'  KABE 
HUSVAGNAR 
'B'  

20 LEMMINKAINEN 
(HEL) DEAD  

MARTELA 'A'  NESTE  MODUL 1 DATA 
DEAD  

MEDCAP  

21 MIGATRONIC 'B'  MIGATRONIC 'B'  NETONNET DEAD  NETONNET DEAD  METSA BOARD 
'B'  

22 MONBERG & 
THORSEN 'B'  

MODUL 1 DATA 
DEAD  

NOLATO AB  NETOP SOLUTIONS 
DEAD  

MONBERG & 
THORSEN 'B'  

23 NOTE AB (PUBL)  NOLATO AB  NOVOTEK 'B'  NKT  NOTE AB 
(PUBL)  

24 ORIGO  NOTE AB (PUBL)  ORIOLA 
CORPORATION B  

NOVOTEK 'B'  NOVOTEK 'B'  

25 PEAB 'B'  NOVOTEK 'B'  OUTOTEC  ORIOLA 
CORPORATION B  

POOLIA 'B'  

26 PER AARSLEFF 
HLDG.B  

ORIGO  POOLIA 'B'  ORTIVUS 'B'  RIAS 'B'  

27 ROTTNEROS  PEAB 'B'  PROACT IT GROUP  PER AARSLEFF 
HLDG.B  

RTX  

28 SAS  PER AARSLEFF 
HLDG.B  

PROFILGRUPPEN AB  PREVAS 'B'  SAAB 'B'  

29 SOLTEQ  PROFILGRUPPEN 
AB  

REZIDOR HOTEL 
GROUP  

PROACT IT GROUP  SKAKO  

30 SUOMINEN  ROTTNEROS  SAS  PROFILGRUPPEN 
AB  

SOLTEQ  
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 2011 2012 2013 2014 2015 

1 ADDNODE 'B'  A3 ALLMANNA I  AKTKT.SCHOUW & 
CO.  

AALBORG 
BOLDSPILKLUB  

AHLSTRO  

2 AHLSTROM 
DEAD  

ANDERSEN & 
MARTINI  

APETIT  AKTKT.SCHOUW 
& CO.  

ARCTIC PAPER 
(OME)  

3 AROS QUALITY 
GROUP  

ASPOCOMP GROUP  ARKIL HOLDING  ARKIL HOLDING  ARKIL HOLDING  

4 BRD KLEE 'B'  AXFOOD  AXFOOD  AROS QUALITY 
GROUP  

ATRIA 'A'  

5 CARGOTEC 'B'  BITTIUM  BERGMAN & 
BEVING  

BERGMAN & 
BEVING  

AXFOOD  

6 DORO  BRODRENE AO 
JHAE.PREF.  

BRODRENE AO 
JHAE.PREF.  

BULTEN  CONSILIUM 'B'  

7 DOVRE GROUP  BRODRENE 
HARTMANN 'B'  

COLUMBUS A/S  COLUMBUS A/S  DANTAX RADIO  

8 EWORK GROUP  DANTAX RADIO  DOVRE GROUP  CYBERCOM 
GROUP AB  

DEDICARE  

9 FEELGOOD 
SVENSKA  

DUROC 'B'  EGETAEPPER 'B'  ELANDERS 'B'  DUROC 'B'  

10 GUNNEBO AB  EGETAEPPER 'B'  ELECSTER 'B' ELECSTER 'B' ELECTROLUX 'B'  
11 HALDEX  EMPIR GROUP AB  ELECTROLUX 'B'  H&H 

INTERNATIONAL  
EWORK GROUP  

12 HONKARAKENNE 
'B'  

EWORK GROUP  ETTEPLAN  ICTA  HKSCAN 'A'  

13 ICELANDAIR 
GROUP  

EXPEDIT 'B' DEAD  EXPEDIT 'B' DEAD  INNOFACTOR  ICA GRUPPEN  

14 KABE 
HUSVAGNAR 'B'  

FEELGOOD SVENSKA  FINNAIR  INTERMAIL  INTERMAIL  

15 KESKO 'B' GLUNZ & JENSEN 
HOLDING  

HAGAR HF  MEDCAP  KESKO 'B' 

16 KONECRANES 
ABP  

HALDEX  HOJGAARD HLDG.'B'  NKT  MIGATRONIC 'B'  

17 LAGERCRANTZ 
GROUP 'B'  

ICELANDAIR GROUP  ICA GRUPPEN  NOTE AB (PUBL)  MULTIQ 
INTERNATIONAL  

18 LAND & LEISURE 
'B' DEAD  

MIGATRONIC 'B'  ICELANDAIR GROUP  ODD MOLLY 
INTL.  

N1  

19 MARTELA 'A'  MYCRONIC  KESKO 'B' OUTOKUMPU 'A'  NESTE  
20 NOLATO AB  NKT  MIDSONA 'B'  PER AARSLEFF 

HLDG.B  
NEW WAVE 
GROUP 'B'  

21 NOVOTEK 'B'  NOVOTEK 'B'  MONBERG & 
THORSEN 'B'  

POOLIA 'B'  NOVOTEK 'B'  

22 PER AARSLEFF 
HLDG.B  

ORAL 
HAMMASLAAKARIT 
DEAD  

NOVOTEK 'B'  REZIDOR HOTEL 
GROUP  

ORIOLA 
CORPORATION B  

23 POOLIA 'B'  ORIOLA 
CORPORATION B  

ODD MOLLY INTL.  RIAS 'B'  OUTOKUMPU 'A'  

24 PROACT IT 
GROUP  

PROFILGRUPPEN AB  ORAL 
HAMMASLAAKARIT 
DEAD  

ROTTNEROS  PER AARSLEFF 
HLDG.B  

25 RAUTE 'A'  RNB RETAIL AND 
BRANDS  

PER AARSLEFF 
HLDG.B  

SAAB 'B'  POOLIA 'B'  

26 REZIDOR HOTEL 
GROUP  

RTX  PREVAS 'B'  SEMCON  PROACT IT 
GROUP  

27 RIAS 'B'  SAAB 'B'  REZIDOR HOTEL 
GROUP  

SKAKO  PROFILGRUPPEN 
AB  

28 ROTTNEROS  SAS  RIAS 'B'  SRV YHTIOT  QLIRO GROUP  
29 RTX  SECURITAS 'B'  ROTTNEROS  STOCKMANN 'B'  REJLERS B  
30 SOLAR 'B'  SKANSKA 'B'  RTX  TRADEDOUBLER  SOLAR 'B'  
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Appendix 7: Utvalda bolag till portfölj 6 - EV/EBIT + Momentum. 

 
 2006 2007 2008 2009 2010 

1 ACANDO 'B'  ACAP INVEST 'B' 
DEAD  

AALBORG 
BOLDSPILKLUB  

APETIT  AF 'B'  

2 ACAP INVEST 'B' 
DEAD  

ADDTECH 'B'  ABB LTD N (OME)  AROS QUALITY 
GROUP  

BILLERUD 
KORSNAS  

3 ADDTECH 'B'  AKTKT.SCHOUW & 
CO.  

ADDNODE 'B'  ASTRAZENECA 
PLC  

BOLIDEN AB  

4 AKTKT.SCHOUW 
& CO.  

ALFA LAVAL  AF 'B'  AXFOOD  CONNECTA DEAD  

5 AROS QUALITY 
GROUP  

ATRIA 'A'  AFFECTO DEAD  BASWARE OYJ  DIGIA  

6 BEIJER ALMA 'B'  BEIJER ALMA 'B'  ARKIL HOLDING  BEIJER ALMA 'B'  DIGITALIST 
GROUP  

7 BEIJER 
ELECTRONICS 
GROUP  

BEIJER REF AB  BEIJER REF AB  BETSSON AB  DORO  

8 BOLIDEN AB  BERGS TIMBER 'B'  BETSSON AB  BOLIDEN AB  DUNI  
9 BRD KLEE 'B'  COMPONENTA  BITTIUM  CARDO DEAD  ELCOTEQ SE DEAD  
10 CRAMO CONNECTA DEAD  DMPKBT.NORDEN  CELLAVISION  ELECSTER 'B' 
11 DALHOFF LAR.& 

HORNEMAN  
CRAMO ETTEPLAN  DORO  ELECTROLUX 'B'  

12 DUROC 'B'  DMPKBT.NORDEN  FENIX OUTDOOR 'B' 
DEAD  

DUNI  FENIX OUTDOOR 
'B' DEAD  

13 EDB GRUPPEN 
DEAD  

EGETAEPPER 'B'  FLSMIDTH & CO.'B'  ERICSSON 'B'  GN STORE NORD 
A/S  

14 EGETAEPPER 'B'  ELECTROLUX 'B'  HL DISPLAY 'B' 
DEAD  

FENIX OUTDOOR 
'B' DEAD  

HOGANAS 'B' 
DEAD  

15 ELECTROLUX 'B'  ETTEPLAN  KNOW IT  FORMPIPE 
SOFTWARE  

HOJGAARD 
HLDG.'B'  

16 EMPIR GROUP AB  FORMPIPE 
SOFTWARE  

KONE 'B'  H LUNDBECK  IC GROUP  

17 FENIX OUTDOOR 
'B' DEAD  

GUNNEBO 
INDUSTRIER DEAD  

KONECRANES ABP  HIQ 
INTERNATIONAL  

KABE 
HUSVAGNAR 'B'  

18 GYLDENDAL 'B'  GYLDENDAL 'B'  LAROX 'B' DEAD  HOJGAARD 
HLDG.'B'  

KAPPAHL  

19 KESLA 'A'  ICTA  MARTELA 'A'  HUHTAMAKI  KNOW IT  
20 KNOW IT  INDUTRADE  MODERN TIMES 

GP.MTG 'B'  
ICTA  LUNDIN MINING 

(OME)  
21 LAGERCRANTZ 

GROUP 'B'  
KEMIRA 
GROWHOW DEAD  

NETONNET DEAD  JEEVES 
INFORMATION  

MEDCAP  

22 LEMMINKAINEN 
(HEL) DEAD  

KESKO 'B' NOLATO AB  KESKO 'B' MILLICOM 
INTL.CELU.SDR  

23 LINDEX DEAD  KONECRANES ABP  NOVOTEK 'B'  KINDRED GROUP 
SDR  

MONBERG & 
THORSEN 'B'  

24 METSO  LEMMINKAINEN 
(HEL) DEAD  

ORIOLA 
CORPORATION B  

LAGERCRANTZ 
GROUP 'B'  

NEW WAVE 
GROUP 'B'  

25 MONBERG & 
THORSEN 'B'  

MARTELA 'A'  OUTOTEC  MICRO 
SYSTEMATION 'B'  

NOVOTEK 'B'  

26 NOTE AB (PUBL)  MEKONOMEN  POOLIA 'B'  ODD MOLLY INTL.  OEM 
INTERNATIONAL 
'B'  

27 ORIGO  MODUL 1 DATA 
DEAD  

REZIDOR HOTEL 
GROUP  

OLVI 'A'  ORION 'B'  

28 PEAB 'B'  NOLATO AB  ROCKWOOL 'A'  ORIOLA 
CORPORATION B  

RAPALA VMC  

29 SAGA FURS OYJ  NOTE AB (PUBL)  SIMCORP  PROACT IT 
GROUP  

RTX  



 

96 

 
 

 

30 SOFTRONIC 'B'  NOVOTEK 'B'  SOFTRONIC 'B'  SOFTRONIC 'B'  SAGA FURS OYJ  

 
 

 2011 2012 2013 2014 2015 

1 ADDNODE 'B'  ADDNODE 'B'  AFFECTO DEAD  A P MOLLER  ARCTIC PAPER 
(OME)  

2 ADDTECH 'B'  AFFECTO DEAD  AKTKT.SCHOUW & 
CO.  

AALBORG 
BOLDSPILKLUB  

ARKIL HOLDING  

3 AROS QUALITY 
GROUP  

ASTRAZENECA PLC  ARKIL HOLDING  AKTKT.SCHOUW & 
CO.  

BJORN BORG  

4 ASPOCOMP GROUP  AXFOOD  AROS QUALITY 
GROUP  

ARKIL HOLDING  BOLIDEN AB  

5 ATLANTIC 
PETROLEUM  

BIOGAIA 'B'  AURIGA 
INDUSTRIES 'B' 
DEAD  

AROS QUALITY 
GROUP  

CONCORDIA 
MARITIME 'B'  

6 BILLERUD KORSNAS  BIOTAGE  BERGMAN & 
BEVING  

BERGMAN & 
BEVING  

CONSILIUM 'B'  

7 BOLIDEN AB  BRD KLEE 'B'  BRODRENE AO 
JHAE.PREF.  

BRD KLEE 'B'  DANTAX RADIO  

8 BRD KLEE 'B'  BRODRENE AO 
JHAE.PREF.  

COLUMBUS A/S  BRODRENE 
HARTMANN 'B'  

DEDICARE  

9 BTS GROUP  BRODRENE 
HARTMANN 'B'  

DOVRE GROUP  BULTEN  ENEA  

10 CARGOTEC 'B'  CBRAIN  EGETAEPPER 'B'  COLUMBUS A/S  EOLUS VIND B  
11 DORO  EGETAEPPER 'B'  ELECSTER 'B' CONSILIUM 'B'  HALDEX  
12 ENQUEST PLC  ENEA  ENEA  CYBERCOM 

GROUP AB  
HB GRANDI HF  

13 EOLUS VIND B  ENQUEST PLC  ENIRO  DORO  ICELANDAIR 
GROUP  

14 EXEL COMPOSITES  EWORK GROUP  GABRIEL HOLDING  ELANDERS 'B'  INCAP  
15 FISKARS 'A'  FISKARS 'A'  HAGAR HF  ELECSTER 'B' LAND & LEISURE 

'B' DEAD  
16 G5 ENTERTAINMENT  GLUNZ & JENSEN 

HOLDING  
ICA GRUPPEN  ELOS MEDTECH 

AB  
LUCARA 
DIAMOND 
(OME)  

17 GUNNEBO AB  HB GRANDI HF  ICELANDAIR 
GROUP  

HB GRANDI HF  METSA BOARD 
'B'  

18 H LUNDBECK  HEXPOL 'B'  KAROLINSKA 
DEVELOPMENT 
(WI)  

INNOFACTOR  MIGATRONIC 'B'  

19 HALDEX  HUHTAMAKI  LAGERCRANTZ 
GROUP 'B'  

KINDRED GROUP 
SDR  

MOL  

20 HEXPOL 'B'  I A R SYSTEMS 
GROUP  

LAND & LEISURE 
'B' DEAD  

LUCARA 
DIAMOND (OME)  

MQ HOLDING  

21 HOLMEN 'B' ICELANDAIR 
GROUP  

LOOMIS 'B'  MALMBERGS 
ELEKTRISKA 'B'  

MYCRONIC  

22 ICELANDAIR GROUP  ITAB SHOP 
CONCEPT 'B'  

MERTIVA A  MEDIVIR 'B'  N1  

23 KABE HUSVAGNAR 'B'  KOEBENHAVNS  MIDSONA 'B'  MQ HOLDING  NESTE  
24 KNOW IT  LAND & LEISURE 

'B' DEAD  
NEUROSEARCH  MYCRONIC  NORDIC 

SHIPHOLDING  
25 LAGERCRANTZ 

GROUP 'B'  
MALMBERGS 
ELEKTRISKA 'B'  

NEW WAVE 
GROUP 'B'  

NOKIAN RENKAAT  NOVOTEK 'B'  

26 LAND & LEISURE 'B' 
DEAD  

MIGATRONIC 'B'  NORDIC 
SHIPHOLDING  

NOTE AB (PUBL)  ORIOLA 
CORPORATION B  

27 LUNDIN MINING 
(OME)  

MILLICOM 
INTL.CELU.SDR  

NOVOTEK 'B'  OLVI 'A'  OUTOKUMPU 'A'  

28 METSO  MQ HOLDING  ORION 'B'  PER AARSLEFF 
HLDG.B  

PER AARSLEFF 
HLDG.B  

29 MICRO 
SYSTEMATION 'B'  

NOLATO AB  ORION OYJ  ROTTNEROS  POOLIA 'B'  

30 NOLATO AB  PROFILGRUPPEN 
AB  

PARKEN SPORT & 
ENTM.  

RTX  SEMCON  
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Appendix 8: Utvalda bolag till portfölj 7 - EV/S + EV/EBIT + Momentum.  

 
 2006 2007 2008 2009 2010 

1 ADDTECH 'B'  ADDNODE 'B'  ACAP INVEST 'B' 
DEAD  

ADDNODE 'B'  APETIT  

2 AF 'B'  ADDTECH 'B'  ADDNODE 'B'  AF 'B'  BILLERUD KORSNAS  
3 AKTKT.SCHOUW & 

CO.  
AKTKT.SCHOUW 
& CO.  

AFFECTO DEAD  APETIT  BOCONCEPT 
HOLDING 'B' DEAD  

4 APETIT  ARKIL HOLDING  ARKIL HOLDING  ARKIL 
HOLDING  

BRD KLEE 'B'  

5 ARKIL HOLDING  ATRIA 'A'  CYBERCOM GROUP 
AB  

AROS 
QUALITY 
GROUP  

DIGIA  

6 AROS QUALITY 
GROUP  

BEIJER REF AB  DMPKBT.NORDEN  AXFOOD  DIGITALIST GROUP  

7 BERGS TIMBER 'B'  BERGMAN & 
BEVING  

DUROC 'B'  BEIJER REF AB  DMPKBT.NORDEN  

8 BOLIDEN AB  BERGS TIMBER 
'B'  

ELECSTER 'B' CARDO DEAD  DORO  

9 BRD KLEE 'B'  COMPONENTA  FLSMIDTH & CO.'B'  CHERRY B  ELCOTEQ SE DEAD  
1
0 

DALHOFF LAR.& 
HORNEMAN  

DMPKBT.NORDE
N  

HL DISPLAY 'B' 
DEAD  

DORO  ELECSTER 'B' 

1
1 

DUROC 'B'  EGETAEPPER 'B'  HOJGAARD 
HLDG.'B'  

DOVRE 
GROUP  

ELECTROLUX 'B'  

1
2 

EDB GRUPPEN DEAD  ELECTROLUX 'B'  KABE HUSVAGNAR 
'B'  

DUNI  ELEKTRONIKGRUPPE
N BK 'B' DEAD  

1
3 

EGETAEPPER 'B'  ETTEPLAN  KNOW IT  ELECSTER 'B' GLUNZ & JENSEN 
HOLDING  

1
4 

ELECTROLUX 'B'  FINNAIR  KONECRANES ABP  ERICSSON 'B'  HKSCAN 'A'  

1
5 

ELEKTRONIKGRUPPE
N BK 'B' DEAD  

ICTA  LAGERCRANTZ 
GROUP 'B'  

HOJGAARD 
HLDG.'B'  

HOJGAARD HLDG.'B'  

1
6 

EMPIR GROUP AB  KEMIRA 
GROWHOW 
DEAD  

LAROX 'B' DEAD  HUHTAMAKI  IC GROUP  

1
7 

HEDEGAARD DEAD  KESKO 'B' MARTELA 'A'  ICTA  KABE HUSVAGNAR 
'B'  

1
8 

KESKO 'B' KNOW IT  METRO INTL.SDB 'B' 
DEAD  

JEEVES 
INFORMATIO
N  

KESKO 'B' 

1
9 

KESLA 'A'  KONECRANES 
ABP  

MIGATRONIC 'B'  KESKO 'B' KNOW IT  

2
0 

KNOW IT  LAGERCRANTZ 
GROUP 'B'  

MONBERG & 
THORSEN 'B'  

LAGERCRANTZ 
GROUP 'B'  

LAND & LEISURE 'B' 
DEAD  

2
1 

LAGERCRANTZ 
GROUP 'B'  

LEMMINKAINEN 
(HEL) DEAD  

MULTIQ 
INTERNATIONAL  

MALMBERGS 
ELEKTRISKA 
'B'  

MEDCAP  

2
2 

LEMMINKAINEN 
(HEL) DEAD  

MARTELA 'A'  NETONNET DEAD  MARTELA 'A'  METRO INTL.SDB 'B' 
DEAD  

2
3 

MIGATRONIC 'B'  MODUL 1 DATA 
DEAD  

NOLATO AB  MIDSONA 'B'  METSA BOARD 'B'  

2
4 

MONBERG & 
THORSEN 'B'  

NOLATO AB  NOVOTEK 'B'  MONBERG & 
THORSEN 'B'  

MONBERG & 
THORSEN 'B'  

2
5 

NOTE AB (PUBL)  NOTE AB (PUBL)  ORIOLA 
CORPORATION B  

NETONNET 
DEAD  

NOVOTEK 'B'  

2
6 

ORIGO  NOVOTEK 'B'  OUTOTEC  NETOP 
SOLUTIONS 
DEAD  

RIAS 'B'  
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2
7 

PEAB 'B'  PEAB 'B'  POOLIA 'B'  ORIOLA 
CORPORATIO
N B  

ROTTNEROS  

2
8 

SAS  PER AARSLEFF 
HLDG.B  

RAUTE 'A'  PER AARSLEFF 
HLDG.B  

RTX  

2
9 

SOFTRONIC 'B'  POOLIA 'B'  REZIDOR HOTEL 
GROUP  

RAPALA VMC  SAAB 'B'  

3
0 

SSAB SVENSKT STAL 
AB  

PROFILGRUPPEN 
AB  

YLEISELEKTRONIIKK
A  

SYSTEMAIR  SANTA FE GROUP A/S  

 
 

 2011 2012 2013 2014 2015 

1 AROS QUALITY 
GROUP  

AFFECTO DEAD  AKTKT.SCHOUW & 
CO.  

AKTKT.SCHOUW & 
CO.  

ARKIL HOLDING  

2 ASPOCOMP 
GROUP  

AKTKT.SCHOUW & 
CO.  

APETIT  ARKIL HOLDING  ATRIA 'A'  

3 BILLERUD 
KORSNAS  

ARKIL HOLDING  ARKIL HOLDING  AROS QUALITY 
GROUP  

BULTEN  

4 BOLIDEN AB  ASPOCOMP 
GROUP  

AROS QUALITY 
GROUP  

BERGMAN & 
BEVING  

CONSILIUM 'B'  

5 BRD KLEE 'B'  ATLANTIC 
PETROLEUM  

AURIGA 
INDUSTRIES 'B' 
DEAD  

BRD KLEE 'B'  DANTAX RADIO  

6 CARGOTEC 'B'  AXFOOD  AXFOOD  BRODRENE AO 
JHAE.PREF.  

DEDICARE  

7 DORO  BRD KLEE 'B'  BERGMAN & 
BEVING  

BULTEN  DUROC 'B'  

8 DOVRE GROUP  BRODRENE AO 
JHAE.PREF.  

BRODRENE AO 
JHAE.PREF.  

COLUMBUS A/S  EGETAEPPER 'B'  

9 DUROC 'B'  BRODRENE 
HARTMANN 'B'  

COLUMBUS A/S  CYBERCOM 
GROUP AB  

ELANDERS 'B'  

10 EFORE  EGETAEPPER 'B'  CONSILIUM 'B'  DORO  EOLUS VIND B  
11 EGETAEPPER 'B'  EWORK GROUP  DOVRE GROUP  ELANDERS 'B'  EWORK GROUP  
12 EOLUS VIND B  EXPEDIT 'B' DEAD  EGETAEPPER 'B'  ELECSTER 'B' EXPEDIT 'B' DEAD  
13 EWORK GROUP  FEELGOOD 

SVENSKA  
ELECSTER 'B' ELOS MEDTECH 

AB  
FINNAIR  

14 GLUNZ & JENSEN 
HOLDING  

GLUNZ & JENSEN 
HOLDING  

ETTEPLAN  EWORK GROUP  HALDEX  

15 GUNNEBO AB  HUHTAMAKI  EWORK GROUP  HKSCAN 'A'  INTERMAIL  
16 HALDEX  ICELANDAIR 

GROUP  
FE BORDING 'B'  ICELANDAIR 

GROUP  
KESKO 'B' 

17 ICELANDAIR 
GROUP  

KABE HUSVAGNAR 
'B'  

HAGAR HF  INNOFACTOR  MIGATRONIC 'B'  

18 KABE HUSVAGNAR 
'B'  

MIGATRONIC 'B'  HOJGAARD 
HLDG.'B'  

MEDIVIR 'B'  MQ HOLDING  

19 KESKO 'B' NOLATO AB  ICA GRUPPEN  MIGATRONIC 'B'  N1  
20 KNOW IT  NOVOTEK 'B'  ICELANDAIR 

GROUP  
MQ HOLDING  NESTE  

21 LAGERCRANTZ 
GROUP 'B'  

ORIOLA 
CORPORATION B  

KESKO 'B' NOTE AB (PUBL)  NOVOTEK 'B'  

22 LAND & LEISURE 
'B' DEAD  

PER AARSLEFF 
HLDG.B  

LAND & LEISURE 
'B' DEAD  

NOVOTEK 'B'  ORIOLA 
CORPORATION B  

23 MALMBERGS 
ELEKTRISKA 'B'  

PROFILGRUPPEN 
AB  

MIDSONA 'B'  PER AARSLEFF 
HLDG.B  

OUTOKUMPU 'A'  

24 NOLATO AB  RAUTE 'A'  MIGATRONIC 'B'  RAUTE 'A'  PER AARSLEFF 
HLDG.B  

25 NOTE AB (PUBL)  SAAB 'B'  NEW WAVE 
GROUP 'B'  

REZIDOR HOTEL 
GROUP  

POOLIA 'B'  

26 NOVOTEK 'B'  SECURITAS 'B'  NOVOTEK 'B'  RIAS 'B'  PROACT IT GROUP  
27 PER AARSLEFF 

HLDG.B  
SKAKO  PARKEN SPORT & 

ENTM.  
ROTTNEROS  PROFILGRUPPEN 

AB  
28 RIAS 'B'  SKANSKA 'B'  PER AARSLEFF 

HLDG.B  
SAAB 'B'  REZIDOR HOTEL 

GROUP  
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29 RTX  SOLAR 'B'  RTX  SEMCON  RNB RETAIL AND 
BRANDS  

30 SKAKO  TELESTE OYJ  SECURITAS 'B'  SUOMINEN  SUOMINEN  

 
 
 

Appendix 9: Årlig avkastning för samtliga portföljer.  
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