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Abstract 

The ability to beat the market is one of the most discussed topics in finance. There are 

very few investors that manage to accomplish this over longer periods of time. Most of 

the financial research claims that this is impossible unless the investor increase the risk 

in the portfolio. However numerous of researchers have shown that it exist anomalies 

on the stock market which either indicates that the Capital Asset Pricing Modell 

(CAPM) or Fama and French three-factor model fails to explain stock returns or that the 

market is not fully efficient. One investor that has claimed that the stock market is not 

fully efficient and that it is possible to generate abnormal return is Benjamin Graham. 

Graham is one of the legends on Wall Street and he has shown that by using few 

variables based on public information, one can manage to beat the market over longer 

time periods.  

There are just a few studies that have tested Graham’s criteria’s, however all of them 

indicates that they work but that the standard deviation might be higher for the 

portfolios. Our study is the first one to test the criteria’s on the Swedish and Japanese 

stock exchange. It is also the only study that tests Grahams criteria’s on data between 

1990-2011 for the American market. Furthermore, the study is the first to compare the 

results from different markets to examine whether they deviates. It is also the first to 

study whether it is profitable to short the stocks that do not qualify to the portfolios. 

Moreover, the study is an ex ante test to examine whether Fama and French three-factor 

model are better to predict the expected returns from the portfolios. To minimize the 

risk for survivor bias delisted stocks have also been included in the study, which in total 

contains 12 194 companies.  

The result of our study indicates that Graham’s criteria’s generates significant positive 

abnormal return especially on the American market. This seems to be true both when 

CAPM and Fama and French three-factor model are used to predict the returns from the 

portfolios. We have also shown that portfolios constructed on different markets seem to 

differ. Furthermore, we have not been able to show that it is possible to increase the 

return by modify the criteria’s or the portfolios. Moreover, the result does not confirm 

the increased standard deviation observed by Rao and Oliver (1993). Hence, the results 

from the study indicate that it is possible for an ordinary investor to obtain an abnormal 

return by using the criteria’s.  

Keywords: Efficient market, Fama and French, Capital Asset Pricing Model, Benjamin 

Graham, momentum effects, financial market anomalies, asset pricing models, random 

walk, fundamental analysis, diversification, value strategy, size premium, book-to-

market effect, cross-sectional regression, portfolio selection. 
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1. Problembakgrund 
Att spara och placera pengar är något som de flesta svenskar gör regelbundet. Även om 

sparande i aktier har minskat under det senaste året (SCB, 2010) är det fortfarande en 

majoritet av de svenska hushållen som sparar i denna investeringsform, antingen direkt 

eller indirekt via sparande i fonder eller pensionssparande (Aktiefrämjandet, 2007). 

Detta sparande har ur ett historiskt perspektiv varit lönsamt då det genererat en 

genomsnittlig avkastning på ca 10 % mellan åren 1901-2007 (OMX Affärsvärldens 

generalindex, 2011).  

För privatpersoner kan det dock vara svårt att veta hur sparandet ska planeras, idag 

erbjuder många av de större mäklarhusen sina kunder möjligheten att spara och placera i 

en rad olika typer av fonder, aktier, optioner och andra instrument. När det gäller aktier 

har det också i takt med att detta sparande ökat närmast exploderat av böcker med 

författare som menar att just deras placeringsstrategi kan hjälpa investeraren att erhålla 

en stabil avkastning och även slå aktieindex.  

Samtidigt som sparandet i aktier över tid har varit en lönsam sparform innebär det också 

att investeraren utsätter sig för risk. Detta var tydligt under den senaste finanskrisen där 

Affärsvärldens generalindex sjönk från en nivå runt 380kr i slutet av 2007 till drygt 

170kr i slutet av 2008 (OMX Affärsvärldens generalindex, 2011). Risken i aktier mäts 

enligt finansiell teori genom dess svängningar i pris, vilket benämns som en akties 

varians eller standardavvikelsen. För att reducera denna risk fokuserar många forskare 

på att en investerare ska diversifiera sin aktieportfölj. Genom att göra detta menar de att 

den totala risken i portföljen minskar (Bodie, Kane & Marcus, 2009, s. 195). Det 

investeraren försöker att uppnå genom denna typ av diversifiering är att skapa en 

portfölj som efterliknar den totala marknaden och som genererar en liknande avkastning 

som denna. Strategin baseras på att de flesta forskare är överens om att marknaden är 

effektiv och att det därför inte är möjligt att konstant överträffa marknaden och dennes 

avkastning, givet en viss risknivå. Istället förklaras en högre avkastning för en tillgång 

eller portfölj med att den inneboende risken i dessa har ökat (Malkiel, 2003, s. 60). 

Inom forskarvärlden finns det dock dem som menar att marknaden inte är helt effektiv 

och att det därför är möjligt att erhålla högre avkastning än denna. Det finns idag många 

studier som visar på samband som styrker detta påstående (Fama & French, 2004, s. 

37). Dessa motsättningar till den effektiva marknaden brukar inom forskning benämnas 

som anomalier. Exempel på dessa är småbolags-, bokförda värdet/marknadsvärdet-, 

momentum- samt contrarian-effekten
1
 (Roll, 1981, s. 879; Fama & French, 1998, s. 

1975; Jegadeesh & Titman, 1993, s. 89; De Bondt & Thaler, 1985, s. 804). Inom 

forskarvärlden råder det dock delade meningar kring påvisade anomalier. En vanlig 

förklaring till dessa är att CAPM som är den modell som oftast används för att mäta en 

tillgångs riskjusterade avkastning inte lyckas med denna uppgift (Fama & French, 2004, 

s. 43).  

För att bättre förklara dessa anomalier utvecklade Fama och French (1992) CAPM 

genom att lägga till en variabel för småbolagseffekten och en variabel för bokförda 

                                                           

1
 För vidare förklaring se avsnitt 2.2.  
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värdet/marknadsvärdet effekten, vilket de menade ökade förklaringsgraden för denna 

marknadsmodell.  

En professor och fondförvaltare som vidhållit att marknaden inte är fullt effektiv är 

Benjamin Graham (Rea, 1977, s. 71). Graham lyckades under perioden 1926-1956 

generera en genomsnittlig årlig avkastning för sin och Jerome A. Newmans fond 

Graham-Newman fund på ca 20 % (Xiao, 2008, s. 12). Vilket kan jämföras med 

Standard & Poor’s 500 (S&P 500) som under samma period genererade en 

genomsnittlig avkastning på ca 10 %. Detta är ett mycket bra resultat inte minst då det 

under längre tid är svårt att generera bättre avkastning än aktieindex. En relevant fråga 

att ställa sig är därför hur Graham och Newman lyckats med denna bedrift.  

Benjamin Graham ses av många som fadern till värdestrategin som syftar till att 

investera i företag som handlas under dess egentliga marknadsvärde. Värdestrategin 

baseras på relationen mellan en tillgångs pris och dess värde där investeraren vill finna 

företag med starka fundamentala värden men som handlas markant under denna nivå. 

Företagsanalyser har således en central roll i värdeinvestering då strategin i högre 

utsträckning än övriga investeringsstrategier syftar till att finna aktier med avsevärt 

lägre pris i förhållande till dess fundamentala värde (Lakonishok et al., 1994, s. 1541). 

Många av de forskare som undersökt värdestrategin har framförallt gjort detta utifrån 

bokförda värdet/marknadsvärdet anomalin och de har då kunnat visa att denna strategi 

genererar högre avkastning än marknaden. Dock skiljer sig förklaringarna till vad denna 

avkastning beror på (Lakonishok et al., 1994, s. 1542). Två vanliga förklaringar är att 

värdestrategin lyckas finna aktier med låga fundamentala värden och att aktiernas pris 

sedermera ökar alternativt att risken i denna strategi är högre. Dock har många av de 

forskare som undersökt värdestrategin kunnat visa att den inte är mer riskfylld 

(Lakonishok et al., 1994, s. 1574). 

Under åren har många framgångsrika investerare på den amerikanska marknaden 

skolats av Benjamin Graham, den mest kända av dessa är Warren E. Buffett. Buffett är 

den enda av Grahams studenter som erhållit ett A+ från någon av Grahams kurser och 

Buffett kom sedermera även att arbeta för Graham (Buffett, 1984, s. 4; 15). Även 

Buffett förespråkar värdestrategin och han har även visat på exempel från Wall Street 

med investerare som utifrån denna strategi lyckats skapat en förmögenhet (Buffett, 

1984).  

Graham har under sin karriär reviderat värdestrategin och vad som är av vikt för att 

finna undervärderade aktier. Denna strategi har dock alltid baserats på fundamental 

analys och det är således även denna form av analys som Graham själv använt sig av vid 

sina placeringar. Den sista omarbetningen som Graham hann göra innan han gick bort 

den 21 september 1976 var baserad på 10 stycken kriterier som ett företag helt eller 

delvis ska uppfylla för att vara köpvärt (Rea, 1977, s. 67-69)
2
. Graham menade dock att 

av dessa är det några kriterier som är viktigare än de övriga och om en investerare skulle 

försöka att använda sig av alla 10 så skulle det knappt bli några företag kvar att 

investerar i (Rea, 1977, s. 70), dessa kriterier är: 

                                                           

2
 För samtliga kriterier se avsnitt 2.7.1. 
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1. En vinst/pris multipel som är minst dubbelt så stor som obligationsräntan för en AAA 

obligation. 

3. En avkastning av aktieutdelningen som är minst två-tredjedelar av avkastningen från 

en AAA obligation. 

6. De totala skulderna ska vara mindre än företagets bokförda värde.  

Fördelen med dessa kriterier är dess enkelhet, att beräkna dem är relativt lätt och det 

krävs lite tid för att underhålla portföljen. Kriterierna är därför lämpliga för vad Graham 

definierar som defensiva investerare som har begränsat med tid, saknar djupare kunskap 

i aktiesparande och som försöker undvika större förluster (Zweig, 2003, s. 6). Graham 

menade även att det var lönsamt att inta en kort position
3
 i de företag som är längst ifrån 

att möta hans kriterier (Rea, 1977, s.72), något som också är vanligt förekommande i 

andra liknande strategier (Piotroski, 2001). Detta är dock inget som tidigare forskare 

testat.  

Grahams kriterier har enbart undersökts vid ett fåtal tillfällen och då främst av Henry R. 

Oppenheimer som testat kriterierna på New York Stock Exchange och American Stock 

Exchange mellan åren 1974 och 1981. Oppenheimer (1984, s.73) kom fram till att det 

var möjligt att erhålla en högre avkastning än aktieindex genom att använda sig av 

kriterierna som beslutsunderlag för vilka aktier som är köpvärda. Denna överavkastning 

kvarstod även när aktieportföljerna hade blivit justerade för risk. Oppenheimer (1984, s. 

73) fann även visst stöd för att det kan vara möjligt att öka denna avkastning genom att 

också använda kriterium 9. Kriteriet syftar till att finna företag som haft en 

genomsnittlig vinstökning för de senaste 10 åren med sju procent per år. Även Klerck 

och Maritz (1997) har testat Grahams kriterier, denna studie utfördes mellan åren 1977-

1994 på Johannesburg Stock Exchange. I sin studie kommer Klerck och Maritz fram till 

liknande slutsatser som Oppenheimer. Rao och Oliver (1993) undersöker även de 

Grahams investeringsstrategi, denna studie är utförd under perioden 1980-1990. Rao 

och Oliver (1993) kommer precis som tidigare studier fram till att portföljer baserade på 

Grahams kriterier genererar en högre avkastning. Dock finner de att standardavvikelsen 

är högre i denna portfölj än för marknaden, vilket forskarna menar kan vara en 

förklaring till den högre avkastningen.  

1.1 Problematisering och Frågeställningar 
Denna studie avser att testa Grahams kriterier för att se om det utifrån dessa går att 

skapa en portfölj som överträffar avkastningen från aktieindex. Vi kommer att 

undersöka effekten av kriterierna över en 21-årig tidsperiod mellan åren 1990-2011 där 

vi har för avsikt att se till tre olika marknader för att på så sätt kunna urskilja om 

kriteriernas förmåga att finna undervärderade företag skiljer sig mellan olika marknader. 

De marknader som vi har valt att undersöka är den amerikanska New York Stock 

Exchange (NYSE), den svenska Stockholm Stock Exchange (SSE) samt den japanska 

Tokyo Stock Exchange (TSE). Vi har valt dessa tre marknader då de dels verkar inom 

tre olika världsdelar samt att deras totala börsvärden skiljer sig åt.  

                                                           

3
 För mer information se avsnitt 2.10. 
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Med utgångspunkt i ovanstående problembakgrund har följande frågeställningar 

upprättats: 

- Är det möjligt att utifrån CAPM och Fama & French tre-faktor modell erhålla 

abnorm avkastning för aktieportföljer utformade efter Grahams 

investeringsstrategi? 

Som en utveckling av detta har även följande frågeställning tagits fram: 

- Påverkas Grahams investeringsstrategis förmåga att generera avkastning 

genom nationella skillnader, variansen i portföljen samt portföljens 

sammansättning? 

1.2  Syfte 
Utifrån de kriterier som Benjamin Grahams investeringsstrategi är baserad på avser vi 

att undersöka huruvida det är möjligt att konstruera aktieportföljer som genererar bättre 

avkastning än marknaden. Detta kommer att ske på den amerikanska, svenska samt 

japanska aktiemarknaden. Studien kommer att sträcka sig mellan åren 1990-2011 då det 

inte har utförts någon studie av Grahams kriterier på dessa marknader under denna 

tidsperiod. Först kommer vi dock att undersöka huruvida det existerar några nationella 

skillnader i den avkastning som portföljer baserade på Grahams kriterier genererar samt 

om det är möjligt att öka denna avkastning genom att förändra portföljernas 

sammansättningar. Då Rao och Oliver (1993) tidigare visat att det förekommer en högre 

standardavvikelse i deras portfölj än för marknaden avser vi därför även att undersöka 

huruvida detta samband går att statistiskt säkerställa. Då storleken för denna studie är 

avsevärt större än de som tidigare utförts blir den därför ett robust test av denna 

investeringsstrategi. Ytterst blir denna studie också ett test för huruvida marknaden är 

effektiv och om de modeller som idag är vanliga att använda sig av då portföljer 

riskjusteras fungerar. Detta medför att resultaten av studien är relevanta både för den 

akademiska världen, professionella investerare samt privata investerare.  

1.3 Avgränsningar 
I studien kommer fyra av Grahams tio kriterier att testas. Detta då Graham ansåg att 

kriterierna 1, 3 och 6 var viktigare än de övriga (Rea, 1977, s. 70) samt att Oppenheimer 

(1984, s. 69) tidigare visat att portföljer baserade på kriterium 9 genererar högre 

avkastning.  

Vi kommer även begränsa studiens tidsperiod till åren 1990-2011. Vi har valt dessa år 

då det inte finns någon studie av Grahams kriterier under denna period på de marknader 

vi valt att undersöka. Oppenheimer menar också att sambandet mellan kriterierna och 

att finna aktier som presterar bättre än aktieindex är lägre för de sista åren som han 

undersöker (Oppenheimer, 1984, s. 72). Detta gör att vi vill undersöka om sambandet 

fortfarande finns kvar idag ca 30 år efter de år som Oppenheimer undersökte i sin 

studie. Vi anser också att denna tidsperiod bör vara tillräcklig för att göra relevanta 

slutsatser med studien då tidsperioden sträcker sig över både extrema börsuppgångar 

samt börsnedgångar. I studien kommer hänsyn varken tas till skatter eller 

transaktionskostnader. Då många företag har flera olika typer av aktier noterade på 

aktiemarknaden kommer endast hänsyn tas till den aktie som handlas mest frekvent. 
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2 Teori 
 

2.1 Teorier om den effektiva marknaden 
Denna uppsats baseras på placeringsstrategier och avser att testa huruvida det är möjligt 

att med hjälp av en placeringsstrategi skapa en aktieportfölj som genererar en högre 

genomsnittlig avkastning än marknaden. Vidare baserar uppsatsen också på de 

anomalier som tidigare forskare visat existerar på marknaden. Detta innebär att 

uppsatsen ytterst blir ett test på hur effektiv den finansiella marknaden är då det på en 

effektiv marknad inte är möjligt att erhålla en genomsnittlig avkastning som är högre än 

marknadens avkastning utan att också öka risken i portföljen. Den effektiva marknaden 

baseras på antagandet att den förväntade avkastningen för en tillgång är en funktion av 

dennes inneboende risk, där det inte är möjligt att öka avkastningen utan att också öka 

risken i portföljen (Malkiel, 2003, s. 60). Enligt den effektiva marknaden är all 

tillgänglig information som kan påverka en aktie redan invägt i denna akties pris. Vilket 

innebär att alla aktier är prissatta korrekt och att det därför inte finns möjlighet för en 

investerare att göra arbitragevinster genom att investera i under- eller övervärderade 

aktier då några sådana aktier inte existerar på marknaden. Om detta stämmer så befinner 

sig marknaden i en jämvikt där det inte är möjligt för en investerare att prestera bättre än 

marknaden och de placeringsstrategier som Graham bland många beskriver saknar 

därför betydelse.  

Många av de teorier som nedan behandlas baseras på frågan om marknaden är effektiv 

eller ej, då de undersöker om det är möjligt att erhålla en genomsnittlig avkastning som 

är högre än marknadsavkastningen. Först kommer dock två av de vanligaste teorierna 

för att förklara den effektiva marknaden och hur tillgångars priser förändras att 

presenteras, dessa teorier är den effektiva marknadshypotesen (EMH) och random walk 

teorin.  

2.1.1 Effektiva Marknadshypotesen 

Enligt den effektiva marknadshypotesen (EMH) reflekterar priset på en aktie till fullo 

all tillgänglig information på marknaden. Då denna definition är relativt vag och lämnar 

utrymme för tolkning krävs det att EMH vidare specificeras för att kunna testas. Ett sätt 

att göra detta är genom att undersöka aktiens förväntade avkastning, vilket är en 

funktion av den inneboende risken i aktien. En akties pris reflekterar då till fullo den 

avkastning som en investerare kan förvänta sig att erhålla genom att köpa aktien, givet 

den information som finns på marknaden (Fama, 1970, s. 384). Malkiel (2003, s. 60) 

definierar en effektiv marknad som en marknad där det inte är möjligt för en investerare 

att tjäna en avkastning över medel utan att också acceptera en risk som är över medel. 

Detta innebär att det enligt EMH inte ska vara möjligt för en investerare att erhålla en 

högre avkastning för sin aktieportfölj utan att också öka risken i portföljen.  

Vid EMH har vissa antaganden gjorts för hur marknaden fungerar då den är effektiv. 

Dessa är en marknad: (i) utan transaktionskostnader, (ii) där all information är 

kostnadsfritt tillgänglig för alla marknadens aktörer och (iii) där aktörerna på 

marknaden samtycker om innebörden av informationen som avspeglar det aktuella 

aktiepriset och dess framtida fördelning i avkastning (Fama, 1970, s. 387). Då samtliga 

av dessa tre villkor är uppfyllda är marknaden effektivast. Beroende på vilken typ av 

information som ska testas kan marknaden delas in i tre olika nivåer av effektivitet; 

stark, semistark och svag (Fama, 1970, s. 414).  
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Den svaga formen definierar tillgänglig information som tillgångens historiska priser 

och avkastning. Vilket innebär att det enligt den svaga formen inte är möjligt att erhålla 

någon högre avkastning genom att observera historiskt pris och avkastning för 

tillgången då priset på dessa redan är reflekterat i det nuvarande priset (Fama, 1970, s. 

388).  

Den semi-starka formen menar att all information gällande tillgången som är 

offentliggjord och lätt att få tag i reflekteras i priset för tillgången. Den semi-starka 

formen utvecklar därför den svaga formen men lägger till att all annan känd information 

så som återköp av aktier, aktiesplittar och rapporterade vinster/förluster också speglas i 

aktiens nuvarande pris (Fama, 1970, s. 383).  

Tester av den starka formen undersöker om det finns monopolistisk information på 

marknaden, det vill säga om det finns investerare på marknaden som innehar mer 

information än det aktiepriset reflekterar (Fama, 1970, s. 383). Den starka formen testar 

därför om det finns aktörer på marknaden som har monopolistisk information och om 

det är möjligt för dessa aktörer att göra större vinster genom att använda sig av denna 

information (Fama, 1970, s. 409).  

Fama (1970, s. 414) menar att den svaga formen av EMH har testats mest frekvent av 

dessa tre nivåer och att de flesta av dessa studier visar på liknande resultat nämligen att 

marknaden är effektiv i dess svaga form. Även den semi-starka formen har till stor del 

också blivit bekräftad av bland annat Fama, Fisher, Jensen och Roll (1969, s. 20) som 

testade hur aktiesplittar reflekteras i aktiens pris och där de visar att aktiepriserna snabbt 

rör sig för att ta hänsyn till denna nya information. När det gäller den starka formen av 

EMH tyder mycket av den tidigare forskningen på att det är möjligt för aktörer som 

innehar monopolistisk information att använda sig av denna information för att tjäna en 

högre avkastning än marknaden i övrigt (Fama, 1970, s. 410). Jensen (1978, s. 4) menar 

att den starka formen av EMH är allt för extrem och att det därför enbart är ett fåtal 

forskare som fokuserat på denna form. Istället har den starka formen varit ett logiskt 

avslut för de nivåer där information har stor betydelse.  

2.1.2 Random Walk modellen 

Random walk modellen antar att hela fördelningen av en akties avkastning är oberoende 

av den historiska fördelningen. Modellen säger med andra ord att aktiepriserna 

successivt rör sig i slumpmässiga mönster som marknaden inte kan förutspå (Fama, 

1970, s. 386-387). Enligt random walk modellen kommer morgondagens 

prisförändringar i en aktie enbart att reflektera den information som då är tillgänglig 

eftersom all tidigare tillgänglig information redan är invägt i aktiens pris. Eftersom 

information inte går att förutse kommer det därför inte vara möjligt att förutsäga hur en 

akties pris kommer att röra sig i framtiden. Samuelson (1965, s. 41) menar att på en 

konkurrenskraftig marknad där både köparen och säljaren är överens om att priset på en 

tillgång kommer att stiga, har det redan inträffat på denna marknad. Detta då denna 

information enligt random walk teorin redan skulle vägts in i tillgångens pris och den 

skulle då klassificerats som tillgänglig information. Då aktiepriserna på marknaden 

reflekterar all tillgänglig information om dessa företag innebär det också att en 

investerare som saknar kunskap om specifika företag och om börsen i sin helhet ändå 

kan erhålla samma avkastning som en informerad investerare genom att placera i en 

diversifierad portfölj som är införskaffad till marknadspris (Malkiel, 2003, s. 59).  
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Malkiel (1997, s. 189) menar på att det precis som inom EMH finns olika typer av 

random walk. Han definierar dessa som stark och semi-stark form av random walk. Där 

semi-stark random walk innebär att ingen publicerad information om ett företag kan 

hjälpa en investerare att finna undervärderade företag. Detta baseras på att marknaden 

redan har tagit hänsyn till denna information då den har prissatt företagets aktie. I den 

starka formen av random walk menar Malkiel att inget som marknaden känt till eller ens 

anat om ett företag går att dra nytta av för en investerare. Malkiel menar också att vid 

stark random walk kan inte ens monopolistiskinformation hjälpa en investerare att 

erhålla en högre avkastning än vad marknaden gör. Denna form av random walk menar 

dock författaren är en överdrift, om inte den starka formen kan medge att det går att 

erhålla högre avkastning genom att använda monopolistiskinformation (Malkiel, 1997, 

s.189).  

Att marknaden är effektiv är en åsikt som delas av många forskare, som nämnts tidigare 

kommer detta antagande att påverka validiteten av olika placeringsstrategier och 

följaktligen kommer den också att påverka denna uppsats. Det finns dock många 

forskare som kunnat visa att det varit möjligt att tjäna en högre avkastning än 

marknaden vilket då blir ett direkt bevis mot den effektiva marknaden. De två vanligaste 

förklaringarna till detta är antingen att marknaden inte är effektiv eller att det är något 

som är fel med de modeller som används för att prissätta tillgångar. Ett utförligare 

resonemang kring dessa anomalier på marknaden följer nedan. 

2.2 Anomalier på aktiemarknaden 
Schwert (2002, s. 3) definierar anomalier som empiriska resultat som inte går att 

förklara med hjälp av de tillgängliga modellerna som finns för en tillgångs beteende. 

Enligt Schwert kan dessa anomalier indikera två saker: Antingen är marknaden 

ineffektiv, vilket för en investerare skulle innebära att det finns möjligheter att tjäna 

pengar genom arbitrage, alternativt indikerar det att modellerna som använts för att 

prissätta tillgångar är felspecificerade. Många av de anomalier som har dokumenterats 

av forskarvärlden har en tendens att försvinna efter det att de har dokumenterats och 

analyserats. Schwert (2002, s. 3) ställer sig därför frågande till huruvida det har funnits 

möjlighet att göra abnorma vinster eller om anomalierna enbart var statistiska avvikelser 

som har fått för mycket uppmärksamhet inom forskningen. Två möjliga förklaringar till 

varför anomalier har en tendens att försvinna efter det att de observerats menar Schwert 

(2002, s. 2-3) är att investerare utnyttjar dessa anomalier och köper de företag som är 

undervärderade eller intar en kort position i de företag som är övervärderade vilket då 

medför att aktiepriserna för dessa företag kommer att röra sig mot det egentliga värdet 

för aktien och arbitrage möjligheterna försvinner.  

En annan möjlig förklaring till dessa anomalier är bias i urvalsgruppen där de slutsatser 

som forskaren gör utifrån sitt urval av företag inte gäller för hela populationen vilket då 

skulle innebära att anomalierna inte existerar utanför forskarens urvalsgrupp. 
4
 

De studierna som är utförda för att testa anomalier på aktiemarknaden är många till 

antalet och resultatet av dessa studier skiftar, något som också gäller för de förklaringar 

                                                           

4
 För mer information se avsnitt 4.3.  
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som finns till de olika anomalierna. Nedan redogörs några av de mest omdiskuterade 

anomalierna.  

2.2.1 Contrarian strategin 

Contrarian strategin baseras på antagandet att marknaden inte är fullt effektiv. 

Lakonishok, Shleifer och Vishny (1994, s. 1542) menar att vissa investerare har en 

benägenhet att köpa aktier som historiskt gått mycket bra, vilket leder till att dessa 

aktier blir övervärderade. På samma sätt menar författarna att investerare överreagerar 

på aktier som historiskt gått dåligt, vilket leder till att dessa aktier blir undervärderade. 

Contrarian strategin innebär att en investerare går emot den rådande uppfattningen som 

marknaden har och därför köper aktier som har gått dåligt och intar en kort position och 

säljer aktier som har gått bra. Denna strategi bryter mot den svaga formen av 

marknadseffektivitet då den baseras på tidigare information och den har därför många 

kritiker inom den akademiska världen (Chan, 1988, s. 147). Dock finns det forskare som 

har visat att överreaktion förekommer på aktiemarknaden. De Bondt och Thaler (1985, 

s. 804) visade till exempel att en portfölj baserad på förloraraktier presterade 25 % 

bättre än en portfölj baserad på vinnaraktier under en tre-årig period. Denna slutsats har 

senare kritiserats där kritikerna menar att resultatet kan ha påverkats av storleken på de 

utvalda företagen, systematisk risk samt att de flesta tidigare förloraraktierna presterade 

bäst i januari månad. Det är därför oklart om De Bondt och Thalers slutsatser kan 

förklaras genom att marknaden överreagerar på information (Jegadeesh & Titman, 

1993, s. 65). Denna kritik har senare delvis motbevisats av De Bondt och Thaler (1987, 

s. 579), dock finns det fortfarande faktorer som inte kunnat förklaras. Exempel på detta 

är januarieffekten där aktierna presterat bättre under januari månad. Chan (1988) kunde 

genom sin studie visa att den risk som är kopplad till aktiepriset inte är konstant utan 

förändras över tid och att detta kan resultera i att beräkningar gällande överavkastning 

blir felaktiga. Chan (1988, s. 163) ställer sig därför kritisk till De Bondt och Thalers 

slutsatser gällande den stora skillnaden i avkastning mellan vinnaraktier och 

förloraraktier. Han menar att även fast en investerare kan erhålla en avkastning som är 

högre än marknaden genom att tillämpa contrarian strategin så är detta enbart en 

kompensation för att risken för denna investering är högre. 

2.2.2 Momentumeffekten 

Momentumeffekten visar på ett motsatt samband i förhållande till contrarian strategin, 

vilket innebär att det istället är lönsamt att köpa aktier som historiskt har gått bra 

(Jegadeesh & Titman, 1993, s. 89). En forskare som tidigt undersökte detta samband var 

Jegadeesh (1990) som med sin studie undersökte korrelationen mellan 

aktieavkastningen per månadsbasis. Vilket innebär att Jegadeesh undersökte hur 

aktieavkastningen för månad t berodde på avkastningen i månad t-1. Genom studien 

fann Jegadeesh ett sådant samband och han kunde där även visa att sambandet 

fortfarande existerade efter det att portföljen blivit riskjusterad samt då avkastningen för 

januari månad bortsågs, då han inte ville att någon eventuell januarieffekt skulle 

påverka resultatet. Detta indikerar en momentumeffekt då de företag som gått bra under 

den tidigare månaden fortsatte att gå bra även under den nästkommande månaden 

medan de företag som gått dåligt under den tidigare månaden istället fortsatte att gå 

dåligt. Detta går också mot teorin om att marknaden skulle följa en random walk 

(Jegadeesh, 1990, s. 897).  Jegadeesh och Titman (1993, s. 89) fortsatte att testa detta 

samband och kunde visa att det fortsatte att existera under ett tidsintervall mellan 3-12 

månader och att vinnaraktierna då genererade en medelavkastning per månad som var 1 

% högre än förloraraktierna. Detta beteende testade författarna även i en studie åtta år 
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senare där de kunde visa att sambandet fortfarande existerade (Jegadeesh & Titman, 

2001, s. 719). Dock kunde Jegadeesh och Titman också visa att förhållandet var det 

motsatta om tidsintervallet ökade och då de undersökte avkastningen för ett tidsintervall 

mellan 8-20 månader fann de visst stöd för att det istället var de tidigare förloraraktierna 

som genererade högre avkastning (Jegadeesh & Titman, 1993, s. 89). En förklaring som 

författarna fann till beteendet var att investerare som följde en momentumstrategi gör så 

att priserna skiftar från sina långsiktiga värden, vilket leder till justeringar av priserna på 

längre sikt. Detta är en möjlig förklaring till motsättningen mellan momentumeffekten 

och contrarian strategin, nämligen att momentumeffekten som Jegadeesh och Titmans 

studie syftade till visar hur aktiekurserna rör sig på kort sikt medan De Bondt och 

Thaler som fann stöd för contrarian strategin fokuserade på marknadens rörelser på 

längre sikt (Chan et al., 1996, s. 1681). Rouwenhorst (1998, s. 268) testade 

momentumeffekten på den europeiska marknaden och fann att sambandet för de 12 

europeiska länder som han undersökte i sin studie liknade det samband som tidigare 

forskare funnit för den amerikanska marknaden. Rouwenhorst kunde genom sin studie 

också visa att sambandet gällde både för stora och små företag även om detta samband 

var starkare för de små företagen. 

Under senare tid är det även många forskare som har försökt att koppla 

momentumeffekten till andra faktorer som inte är företagsspecifika. Moskowitz och 

Grinblatt (1999) har i sin forskning till exempel visat att momentum också är kopplat 

till vilken industri som företagen verkar inom. Moskowitz och Grinblatt (1999, s. 1286) 

kommer i sin studie fram till att industribaserade strategier är mer lönsamma men då 

diversifieringen för dessa portföljer blir sämre innebär det också en högre risk. Lewellen 

(2002, s. 542) menar att företagsspecifik avkastning inte förklarar hela 

momentumeffekten och undersöker genom sin forskning sambandet mellan momentum 

och företagens storlek samt relationen mellan det Bokförda värdet/Marknadsvärdet. 

Parmler och Gonzalez (2007) studerar i sin forskning dessa olika samband för den 

svenska aktiemarknaden under perioden 1979-2003 och för den amerikanska 

aktiemarknaden under perioden 1963-2004. De fann i studien att momentumeffekten 

var lönsam för den första delen av dessa perioder men inte för den senare (Parmler & 

Gonzalez, 2007, s. 312-314).  

Även fast det är många forskare som kunnat visa på att en momentumeffekt existerar 

och att den genererar en betydande avkastning så har andra forskare visat att så inte är 

fallet. Lesmond, Schill och Zhou (2004) kommer i sin studie fram till att även fast det 

existerar en momentumeffekt så finner de inget stöd för att denna effekt genererar 

någon abnorm avkastning när man tar hänsyn till de kostnader som är förknippade med 

att handla aktier.  Lesmond et al. (2004, s. 31) menar också att förklaringen till varför 

momentumeffekten existerar är antingen transaktionskostnader eller genom friktion på 

marknaden som tyder på att marknaden inte skulle vara effektiv.  

2.2.3 Bokförda värdet/Marknadsvärdet Effekten (Book-to-Market Effect)  

Bokförda värdet/Marknadsvärdet (B/M) är ett mått för att värdera ett företag som 

baseras på att jämföra företagets bokförda värde med företagets nuvarande 

marknadsvärde (Fama & French, 1995, s. 131). Om denna faktor är större än ett så är 

företaget undervärderat då företagets nuvarande marknadsvärde är mindre än företagets 

bokförda värde. Formeln för B/M ser ut som följande: 

 
    

                         

                        
 

 

                 (1) 
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Det finns många forskare som har dokumenterat ett samband mellan högt B/M och en 

avkastning större än den genomsnittliga (Fama & French, 1998, s. 1975). Åsikterna går 

dock ofta isär när det gäller att förklara vad detta beror på (La Porta, Lakonishok, 

Shelifer, & Vishny 1997, s. 859). Två vanliga förklaringar inom forskningen är att B/M 

antingen är kopplad till contrarian strategin, där B/M gör det möjligt att finna aktier med 

priser under vad de egentligen bör vara värderade till. En annan möjlig förklaring är att 

B/M är mer riskfylld och att den högre avkastningen därför är en kompensation för den 

högre risk som investeraren har åtagit sig genom att äga aktien (Lakonishok et al., 1994, 

s. 1542).  

Fama och French (1992) var tidiga att påvisa detta samband, och menade att om aktier 

är rationellt prissatta är anledningen till varför företag med högt B/M värde genererar en 

högre avkastning att denna avkastning kan ses som en kompensation för att risken i 

företagen är högre. Forskarna menar att värderingsmått som behandlar företagets 

aktiepris, som till exempel B/M blir mått på hur företaget tidigare har presterat. Därför 

indikerar ett högt B/M värde företag som tidigare gått dåligt, vilket då innebär att risken 

i dessa företag är högre.  

 Lakonishok et al. (1994) testade B/M strategin mellan perioden 1963-1990 och 

studerade avkastningen på New York Stock Exchange (NYSE) och American Stock 

Exchange (AMEX). Författarna gjorde antagandet att ett lågt B/M värde kännetecknade 

övervärderade aktier (glamouraktier) och ett högt B/M värde kännetecknade 

undervärderade aktier (värdeaktier), avkastningen studerades sedan över längre 

tidsperioder, upp till fem år. I studien fann författarna att värdeaktier genererade en 

avkastning som var mellan 10-11 % högre än glamouraktier. De kunde dock inte finna 

något stöd för att värdestrategier skulle vara mer riskfyllda än glamourstrategier. Istället 

menade Lakonishok et al. (1994) att glamouraktierna inte presterade lika bra som de 

historiskt gjort och vad som förväntas av dem när man ser till deras pris. Detta skulle då 

innebära att marknadens aktörer har övervärderat den framtida utvecklingen för 

glamouraktierna i förhållande till värdeaktierna. Lakonishok et al. (1994, s. 1575) menar 

därför att den enda möjliga förklaringen till dessa resultat är att individuella och 

institutionella investerare föredrar glamourstrategier före värdestrategier. Detta innebär 

bland annat att investerare har fokuserat på aktiens historiska utveckling i för hög 

utsträckning där de sett glamouraktier som stabila aktier med lägre risk. Ytterligare en 

möjlig förklaring enligt Lakonishok et al. (1994, s. 1577) är att värdestrategin är en 

mera långsiktig investeringsstrategi där det kan ta upp till 3-5 år innan investeringen 

lönar sig. Det kan därför vara svårt framför allt för institutionella investerare att 

motivera beslut som är baserade på värdestrategier.  

2.2.4 Småbolagseffekten (Small Firm Effect) 

Ytterligare en omdiskuterad anomali är småbolagseffekten som innebär att mindre 

företag genererar en högre avkastning än vad större företag gör, detta samband har även 

visat sig stämma efter det att aktierna har justerats för risk (Roll, 1981, s. 879). Vad 

detta beror på är dock inte säkert och inom forskningen finns det studier som kommer 

fram till olika förklaringar. En sådan förklaring är att mindre företag bör generera en 

högre avkastning än vad större företag gör då de generellt är mer riskfyllda. Att mindre 

företag har genererat en högre avkastning än de större företagen förklaras i dessa studier 

med att de modeller som finns tillgängliga för att mäta sambandet mellan risk och 

avkastning, som exempelvis Capital Asset Pricing Model (CAPM), är felspecificerade 

och att de därför inte är fungerande mått för att mäta den förväntade avkastningen i 
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mindre företag (Roll, 1981, s. 879). En annan förklaring till detta samband är att 

marknaden skulle vara ineffektiv. En alternativ förklaring som Stoll och Whaley (1983, 

s. 78) undersökte är att de investerare som köper aktier i små företag blir kompenserade 

för att dessa aktier har högre transaktionskostnader än större företag och att 

kompensationen sker i form av en högre avkastning. Detta påstående har dock delvis 

avfärdats av bland annat Schultz (1983, s. 87) som menar att transaktionskostnaderna 

inte kan förklara hela denna avkastning. Schultz menar istället att det finns andra 

förklaringar som exempelvis januarieffekten som bättre förklarar den överavkastning 

som finns bland små företag.  

Reinganum (1981) visar i sin studie att denna överavkastning för mindre företag 

kvarstår minst två år. Vilket enligt Reinganum minskar sannolikheten för att detta skulle 

bero på att marknaden är ineffektiv, då den under denna period skulle hunnit korrigera 

de fel i prissättningen som existerat för mindre företag (Reinganum, 1981, s. 19). Istället 

menar Reinganum att detta är ett tecken för att modellerna för att mäta risk är 

felspecificerade. I sin studie finner också Reinganum bevis för att storlekseffekten och 

vinst/pris (E/P) effekten är starkt korrelerade. Samt att de båda verkar vara relaterad till 

samma variabel som inte existerar i marknadsmodellerna och att denna variabel tycks 

vara starkare förknippad med storlekseffekten än med E/P effekten (Reinganum, 1981, 

s. 19).  

Även Banz (1981)  undersöker småbolagseffekten och finner att den har existerat på den 

amerikanska marknaden under en 40-årig tidsperiod. Banz (1981, s. 16) menar därför att 

detta inte bör ses som någon kortvarig anomali utan att det istället innebär att 

marknadsmodellen är felspecificerad. Roll (1981, s. 881-882) menar också att 

autokorrelationen för mindre företag är högre då de handlas mindre frekvent vilket leder 

till att den relativa variansen för dessa företag ökar då dataintervallernas längd ökar. 

Roll menar att detta skulle kunna vara en möjlig förklaring till varför dessa företag 

presterar bättre än större företag.  

2.3 Capital asset pricing modellen 
De flesta investerare är överens om att den förväntade avkastningen för en aktie är en 

funktion av dess inneboende risk. Där de olika teorierna däremot skiljer sig åt är hur 

risk definieras (Fama, 1970, s. 384). Ett vanligt sätt att mäta risk och förväntad 

avkastning i en portfölj är genom att använda sig av Capital Asset Pricing Model 

(CAPM). CAPM baseras på modellen för portföljval framtagen av Markowitz (1959). I 

denna modell väljer en investerare en portfölj i tiden t-1, denna portfölj genererar sedan 

en slumpvis avkastning till tiden t. Modellen gör vissa antaganden, dessa är att 

investerare inte är benägna att ta på sig risk och när investerare väljer mellan 

aktieportföljer så fokuserar de på tillgångens genomsnittliga avkastning och variansen i 

denna. Detta innebär att en investerare enligt Markowitz modell väljer en portfölj som 

(i) minimerar variansen av portföljens avkastning, givet förväntad avkastning, och (ii) 

maximerar förväntad avkastning, givet variansen (Fama & French, 2004, s. 26). Sharpe 

(1964) och Lintner (1965) utvecklar dessa antaganden som sedan ligger till grund för 

CAPM: (i) Alla investerare är riskmedvetna, vill maximera värdet och väljer mellan 

portföljer baserat på avkastningen och variansen i portföljerna över en tidsperiod. (ii) 

Det finns inga skatter eller transaktionskostnader. (iii) Alla investerare delar samma syn 

på förväntad avkastning, standardavvikelse och korrelationen för tillgången. (iiii) Alla 

investerare har möjlighet att till en riskfri ränta låna eller låna ut pengar (Black, Jensen 

& Scholes, 1972, s. 1-2; Litner, 1965, s. 15). Då alla investerare delar samma 

uppfattning om hur avkastningen är fördelad så innebär det att alla investerare ser 
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samma möjligheter på marknaden och att de kommer att kombinera samma riskfyllda 

tillgångar med riskfria tillgångar. Eftersom alla investerare kommer att inneha samma 

portfölj av riskfyllda tillgångar så måste denna vara samma som marknadsportföljen av 

riskfyllda tillgångar, vilken då också innebär att denna marknadsportfölj kommer att 

inneha minimal varians. Detta leder också till att samma relation som gäller för en 

portfölj med minimal varians också måste gälla för marknadsportföljen (Fama & French 

2004, s. 28). För att mäta risken hos en tillgång används beta (β). Beta mäter kovarians 

mellan en tillgångs avkastning och marknadens avkastning, delat med variansen av 

marknadsavkastningen. Formeln för beta är: 

 
     

    (      )

  (  )
  (2) 

Där, 

    (      ) = Kovarians mellan tillgång i och marknaden 

  (  ) = Variansen på marknaden 

Beta mäter hur känsligt en tillgång är för variationer i marknadens avkastning. Om en 

tillgång har ett beta lika med noll så innebär det att denna tillgångs avkastning inte är 

korrelerad med marknadens avkastning (Fama & French, 2004, s. 29). 

Formeln för CAPM (Bodie et al., 2009, s. 311) är: 

  (  )          ( (  )    )  i = 1,2,.., N. 

 

(3) 

Där: 

 (  )  = Den förväntade avkastningen för värdepapper i 

   = Den riskfria avkastningen  

   = Beta koefficienten för värdepapper i 

 (  ) = Den förväntade marknadsavkastningen 

( (  )    ) = Marknadspremie 

Detta innebär att den förväntade avkastningen för någon tillgång i är lika med den 

riskfria räntan (rf) adderat med en riskpremie, som är tillgångens beta (βi), multiplicerat 

med premien per enhet av beta risk E(rM)-rf (Fama & French, 2004, s. 29).  

Trots att CAPM är ett vanligt mått när det gäller att mäta risk och förväntad avkastning 

av en portfölj finns det mycket forskning som menar att CAPM inte är korrekt 

specificerad. Fama och French (2004, s. 25; 43) anser att även fast CAPM är det 

vanligaste sättet att mäta risk och förväntat avkastning så har aldrig metoden empiriskt 

blivit någon framgång då den enligt författarna inte klarat av att visa på sambandet 

mellan risk och förväntad avkastning. Bland de forskare som har kritiserat CAPM finns 

det två huvudsakliga synsätt för att ge en bättre förklaring till kopplingen mellan risk 

och avkastning. Den första är de forskare som med sin forskning visat att det existerar 

anomalier på marknaden som CAPM inte tar hänsyn till. En av dessa anomalier är som 

nämnts tidigare B/M effekt där investerare övervärderar tillväxtföretags värde och 

undervärderar värdet på så kallade värdeföretag. När denna överreaktion sedan 
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korreleras så har dessa forskare visat att tillväxtföretagen genererar en lägre 

aktieavkastning än värdeföretagen som har varit undervärderade. Den andra gruppen av 

kritiker är de forskare som menar att CAPM består av många orealistiska antaganden, 

dessa forskare menar därför att skillnader i förväntad avkastning inte enbart kan 

förklaras genom skillnader i beta (Fama & French, 2004, s. 37-38). 

2.4 Tre-faktor Modellen 
Som tidigare nämnts finns det anomalier på marknaden som CAPM inte kan förklara 

men som gör det möjligt för en investerare att erhålla en genomsnittlig avkastning som 

är högre än marknadens avkastning. Fama och French (1992) ifrågasatte om beta (β) var 

tillräckligt för att förklara sambandet mellan risk och avkastning för en aktie. De 

undersökte därför om det var möjligt att öka förklaringsgraden för dessa skillnader i 

avkastningen genom att ta hänsyn till marknadens anomalier.  

Forskarna studerade detta genom att ta hänsyn till främst storleks-, B/M-, hävstångs- 

samt E/P- effekten. Genom att ta hänsyn till storleks- och B/M- effekten kunde 

forskarna visa att det var möjligt att fånga en stor del av de skillnader som förekom i 

aktieavkastningen under perioden 1963-1990. De kunde också visa att de övriga 

anomalierna till stor del absorberades om hänsyn togs till dessa två effekter (Fama & 

French, 1992). Detta förklarar Fama och French i en senare artikel med att många av de 

anomalier som förekommer vid användandet av CAPM är relaterade till varandra (Fama 

& French, 1996, s. 55). Även fast Fama och French (1993, s. 38) ansåg att storleks- och 

B/M- effekten kunde förklara skillnaden för den genomsnittliga avkastningen mellan 

olika aktier så ansåg de att marknadsfaktorn som presenteras i CAPM fortfarande var av 

vikt då de behövde en variabel som förklarade varför marknadsavkastning i genomsnitt 

är högre än avkastningen för en 30-dagars statsskuldväxel. 

Utifrån detta resonemang utvecklade Fama och French en egen modell för att prissätta 

tillgångar. Modellen som Fama och French (1992) föreslog är följande:  

  (  )           (  )            (   )      (   ) (4) 

Där, 

 (  ) = Den förväntade avkastningen för aktie i 

   = Den riskfria avkastningen  

   = Beta koefficienten för värdepapper i (Beta kommer att inneha ett annat värde än vid 

CAPM då fler faktorer är adderade) 

si = Mäter aktiens exponering för risk kopplat till storlekseffekt 

 (  ) = Den förväntade marknadsavkastningen 

 (   ) = Skillnaden mellan den förväntade avkastningen för en portfölj bestående av 

små företag och den förväntade avkastningen för en portfölj med stora företag  

Hi = Mäter aktiens exponering för risk kopplat till B/M effekten  

 (   ) = Skillnaden mellan den förväntade avkastningen för portföljer bestående av 

aktier med höga B/M värden och den förväntade avkastningen för portföljer bestående 

av aktier med låga B/M värden.  
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Fama och French tre-faktor modell har testats av många forskare för att undersöka om 

den förklarar en portföljs avkastning bättre än CAPM. Ett exempel på detta är Gaunt 

(2004) som jämför Fama och French tre-faktor modell med CAPM på den 

australiensiska marknaden. Gaunt finner i sin studie att Fama och French tre-faktor 

modell har en avsevärt högre förklaringsgrad än CAPM. Dock finns det också de 

forskare som har visat att Fama och French tre-faktor modell inte fungerar.  

Halliwell, Heaney och Sawicki (1999) jämför precis som Gaunt (2004) Fama och 

French tre-faktor modell med CAPM på den australiensiska marknaden, denna 

jämförelse sker dock mellan perioden 1981-1991 vilket kan jämföras med Gaunt som 

jämför modellerna fram till 2000. Halliwell et al. (1999) finner dock inget stöd för att 

Fama och French tre-faktor modell fungerar bättre för att förklara aktiers avkastning. 

Även fast Fama och French tre-faktor modell har kritiserats av vissa forskare anses den 

av de flesta som ett bra komplement till CAPM. Det finns dock fortfarande faktorer som 

Fama och French tre-faktor modellen inte har kunnat förklara, exempel på detta är 

momentumeffekten som bland annat Jegadeesh och Titman (1993) har kunnat visa på 

(Fama & French, 1996, s. 82).  

2.5 Jensens Alfa 
För att mäta huruvida en förvaltare genererar överavkastning krävs andra verktyg än 

CAPM. Ett vanligt sätt att göra detta är att använda Jensens alfa som är en 

vidareutveckling av CAPM. Jensens alfa presenteras nedan och är ett av de verktyg som 

kommer att användas i studien. 

Jensens alfa är ett mått som är konstruerat för att utvärdera fonders och aktieportföljers 

prestation. Modellen baseras på den ovan nämnda CAPM-modellen som är en 

marknadsmodell, då Jensens alfa är härledd utifrån CAPM gäller samma antaganden för 

denna modell som för CAPM (Jensen, 1968, s. 390). Jensens alfa undersöker skillnaden 

mellan den avkastning som en aktieportfölj eller fond bör generera enligt CAPM med 

vad den faktiskt genererar. Syftet med modellen är att investerare ska kunna utvärdera 

fondförvaltares förmåga att förutspå marknadens rörelser och där igenom skapa 

överavkastning till fonden. Modellen reflekterar förvaltarens förmåga att förutspå 

beteenden på marknaden, förmåga att välja tillgångar till portföljen samt förvaltarens 

timing vid investeringar. Ett positivt alfa indikerar att förvaltaren lyckas förutspå 

marknaden genom att exempelvis öka risken i portföljen (öka beta) då 

marknadspremien förväntas vara positiv, alternativt minska risken då marknadspremien 

förväntas vara negativ (Jensen, 1968, s. 395). Enligt EMH antas alfa slumpmässigt 

variera mellan att vara negativt och positivt men att alfa över tid kommer att vara noll, 

det vill säga att förvaltaren inte tillför något direkt värde till fonden. Om förvaltaren 

kontinuerligt genererar positiva alfavärden är detta bevis på att denne lyckas överträffa 

marknaden och därför tillför värde (Jensen, 1968, s. 394). 

Formeln för Jensens alfa:  

                    ( (   )     )                        (5) 

 

Om den riskfriaräntan subtraheras blir formeln enligt följande: 

               ( (  )    ) 

 

(6) 
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Där, 

   = Interceptet i CAPM vilket mäter värdet i den aktiva förvaltningen 

Även Fama och French (1996, s. 56) använder alfa i tre-faktor modellen för att mäta 

interceptet av regressionen. Ett positivt alfa innebär att riskjusterad överavkastning 

skapas och att investeringen därför tillför värde. Formeln för Fama och French tre-

faktor modell då alfa används är följande: 

  (  )                (  )            (   )      (   ) (7) 

Där, 

   = Interceptet i modellen som mäter värdet i den aktiva förvaltningen 

2.6 Fundamental Analys   
Fundamental analys innebär att värdet på ett företag bestäms utifrån information om 

företaget och dess omvärld. Denna värderingsform baseras till stor del på att analysera 

ett företags årsrapporter och annan finansiell information från företaget för att utifrån 

denna information göra analyser om huruvida företaget är under- eller övervärderat. 

(Nilsson, Isaksson & Martikainen, 2002, s. 20).  Fundamental analys kan delas in i fem 

olika moment. Där de tre första momenten är strategisk analys, redovisningsanalys och 

finansiell analys, dessa tre delar kan ses som ett förberedande arbete till prognosen som 

analytikern sedan gör och som slutligen blir en värdering av företaget. Den strategiska 

analysen syftar till att identifiera de faktorer som i huvudsak påverkar företagets vinst 

samt vilka risker som går att koppla till företagets verksamhet. Redovisningsanalys 

syftar till att försöka bedöma kvaliteten på det material som företaget redovisar, detta 

sker genom att analytikern granskar hur företaget redovisar poster som har utrymme för 

flexibilitet, samt ändamålsenligheten för de redovisningsprinciper som företaget har 

valt. Syftet med redovisningsanalysen är att underlätta den finansiella analysen samt att 

se till att företagsvärderingen sker utifrån korrekta grunder. Den finansiella analysen 

utvärderar företagets historiska utveckling genom den finansiella information som 

företaget har redovisat. Den har också som syfte att bedöma hur företaget kommer att 

prestera i framtiden. Inom finansiell analys fokuserar analytikern främst på 

nyckeltalsanalys och kassaflödesanalys, dessa verktyg avser främst att göra det möjligt 

att bedöma företagets lönsamhet och finansiella situation (Nilsson et al., 2002, s. 21-23).  

Även fast fundamental analys är en av de mest erkända värderingsstrategierna finns det 

kritiker som menar att den inte fungerar och att investeringar baserade på fundamental 

analys inte genererar någon bättre avkastning än marknaden i övrigt. En forskare som är 

av denna uppfattning är Malkiel (1997, s. 189), som menar att fundamental analys 

precis som teknisk analys inte fungerar för att erhålla en avkastning högre än 

marknadens. Dock finns det många forskare som menar att fundamental analys 

fungerar, som exempel på detta kan nämnas den forskning som behandlat området B/M. 

Ett annat exempel är Gregory-Allen, Shawky och Stangl (2009) som i sin studie jämför 

olika investeringsstrategier som fondförvaltare använder sig av, för att där undersöka 

hur resultaten av dessa strategier skiljer sig från varandra. I studien finner forskarna att 

det endast är investeringar som baseras på fundamental analys som signifikant tillför 

värde till investeringar och följaktligen ökar avkastningen. Forskarna menar att mellan 

perioden 2002-2006 så presterar fonder baserade på fundamentalanalys avsevärt mycket 

bättre resultat än övriga fonder. Dock menar Gregory-Allen et al. att detta samband 
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försvinner när portföljerna riskjusterats och att det då inte finns någon 

investeringsstrategi som tillför värde till investeringen, vilket då skulle kunna ses som 

stöd för EMH.  

2.7 Värdestrategin 
Värdestrategin utvecklades i början av 1930-talet av Benjamin Graham och David L. 

Dodd (1934) som genom boken Security Analysis lade grunden för denna 

investeringsstrategi. Köp 1 dollar för 40 cent, är ett annat sätt att uttrycka värdestrategin 

på. I artikeln ”The Superinvestors of Graham-and-Doddsville” beskriver Warren 

Buffett ett antal fondförvaltare som genom åren har överträffat S&P 500-index under en 

lång tidsperiod. Den gemensamma nämnaren för dessa investerare är att de har 

fokuserat på pris och värde för att skapa överavkastning. Dessa fondförvaltare har dock 

inte fokuserat på marknadsmodeller som exempelvis CAPM, utan menar istället att 

relationen mellan pris och värde är den viktigaste variabeln för att uppskatta hur 

riskfylld en tillgång är (Buffett, 1984, s. 7). Där ett lågt pris i förhållande till det 

uppskattade värdet av företaget innebär en låg risk. Buffett (1984, s. 14) illustrerade 

detta genom att använda sig av en dollar där han menar att risken minskar om 

investeraren betalar 40 cent för denna istället för 60 cent. Detta blir följaktligen ett 

alternativt sätt att bedöma den risk som investerare åtar sig istället för att mäta den i 

standardavvikelse och korrelation. 

Strategin baseras på antagandet att marknaden inte är effektiv och att det därför är 

möjligt för en investerare att erhålla en avkastning som är högre än marknadens. 

Graham (1974) ansåg att även om marknaden överlag är effektiv så finns det gott om 

exempel på företag som både värderas över och under sitt egentliga värde. Dessa 

felaktiga värderingar menade Graham framför allt är vanliga för mindre företag som 

inte analyseras och övervakas lika frekvent som större. Graham gav också exempel på 

större företag och menade att även om marknaden har all information som krävs för att 

göra rättvisa prissättningar av aktier så är det inte säkert att detta alltid sker. Graham 

exemplifierade detta med företaget Avon Products som 1973 hade ett aktiepris på 140 

dollar och där priset ett år senare hade sjunkit till 32 dollar per aktie. Graham frågade 

sig vad det är som gör att värdet på företaget sjönk med 77 % på ett år. Han menade att 

om både priset på Avon Products skulle ses som korrekt 1973 och 1974 måste detta 

innebära att marknadens värdering av företag inte alltid är effektiv då dessa värderingar 

är allt för skilda (Graham, 1974, s. 23). Genom att anta att marknaden inte är effektiv i 

alla situationer föreslår Graham (1974) därför att en investerare ska utgå från de 

fundamentala värdena i företaget och att det är dessa värden som ska avgöra huruvida 

en aktie är köpvärd eller ej.  

Värdestrategin syftar till att en investerare ska köpa aktier som har ett lågt pris i 

förhållande till företagets vinst, utdelning, historiska aktiepriser, bokförda tillgångar 

samt andra mått som går att använda för att mäta värde (Lakonishok et al., 1994, s. 

1541). Genom att se till dessa mått kan investeraren uppskatta ett ungefärligt värde på 

företaget vilket gör det möjligt att köpa aktier när priset för dessa understiger vad 

investeraren anser de vara värda. Graham och Dodd (1934) menade att denna strategi 

gör det möjligt att minimera risken att förlora pengar på aktieplaceringar men istället 

maximera den potentiella vinsten för placeringarna. Som ett mått för vilka aktier som 

Graham ansåg att en investerare skulle placera i utvecklade han begreppet fynd aktier. 

Det som kännetecknar dessa aktier var enligt Graham att de har ett pris som är 50 % 

under vad aktien egentligen borde vara värderad till (Zweig, 2003, s. 166). Mycket av 

den forskning som är utförd inom området för värdestrategin testar sambandet mellan 
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B/M och huruvida ett högt respektive ett lågt B/M säger något om företagets framtida 

utveckling. Denna forskning har oftast för avsikt att se om marknaden är effektiv eller 

om det förekommer anomalier på marknaden som gör att en investerare kan erhålla en 

avkastning som är högre än den genomsnittliga marknadsavkastningen. Då B/M är ett 

mått inom värdestrategin blir därför denna forskning också forskning för huruvida 

värdestrategier fungerar eller ej. Många forskare har visat att företag med högt B/M 

värde genererar en genomsnittlig avkastning som är högre än marknadsavkastningen. 

Fama och French (1998, s. 1975) har visat att detta samband även gäller för 

värderingsmåtten kassaflöde/pris (C/P) och E/P. Även fast det finns viss enighet inom 

forskarvärlden att värdestrategier genererar en högre avkastning än marknaden så går 

åsikterna isär när det gäller att förklara hur detta är möjligt. Två vanliga förklaringarna 

är att värdestrategin antingen går att förklaras med hjälp av contrarian strategin, eller 

genom att denna avkastning är en kompensation för ökad risk (Lakonishok et al., 1994, 

s. 1542). Dock finner inte Lakonishok et al. (1994, s. 1574) något stöd för att denna 

strategi skulle vara mer riskfylld än glamourstrategin. Cai (1997) undersöker om 

värdestrategin fungerar på den japanska marknaden (TSE) där Cai jämför den med 

glamourstrategin. Cai studerar detta samband utifrån framförallt B/M men undersöker 

även andra mått som C/P och E/P. Genom studien finner Cai (1997, s. 1307) att 

värdestrategier överträffar avkastningen från glamourstrategier fem år efter att 

portföljerna har konstruerats.  

Studier av värdestrategin har även utförts på de europeiska marknaderna. Bird och 

Whitaker (2003) undersöker värdestrategin för de största av de europeiska marknaderna 

och finner precis som tidigare studier att värdestrategin tycks fungerar även på dessa 

marknader. Författarna undersöker i en senare artikel om det är möjligt att öka 

avkastningen genom att använda sig av en kombination av värde- och momentum- 

strategin (Bird & Whitaker, 2004). De finner att en kombination av dessa två strategier 

tycks öka avkastningen för portföljerna vilket indikerar att denna kombination är 

lönsam (Bird & Whitaker, 2004, s. 172-173). Det finns även studier över värdestrategin 

för de skandinaviska marknaderna. Leivo och Pätäri (2009) undersöker värdestrategin 

för den finska aktiemarknaden. Forskarna kan här inte finna något tydligt samband för 

att värdestrategin skulle generera högre avkastning än marknaden. De kan visa att 

avkastningen för vissa av portföljerna är högre än marknaden men att detta inte gäller 

för samtliga portföljer. Leivo och Pätäri (2009, s. 84) undersöker även portföljernas 

avkastning efter det att de har blivit justerade för skatter och transaktionskostnader och 

menar att detta samband då blir ännu svagare.  

Arshanapalli, Coggi och Doukas (1998) undersöker värdestrategin genom att observera 

B/M effekten för många av världens största aktiemarknader, där ibland den svenska. 

Författarna jämför sedan avkastningen från värdestrategin med den avkastning som 

glamourstrategin skulle genererat. Arshanapalli et al. (1998, s. 23) finner att 

värdestrategin har genererat en överlägsen avkastning gentemot glamourstrategin. De 

finner även stöd för att detta samband fortsätter att existera efter att aktierna 

riskjusterats. Även för den svenska marknaden har författarna visat att detta samband 

stämmer, framförallt då längre tidsperioder observeras (Arshanapalli et al., 1997).  

Värdestrategin är nära förankrad till den fundamentala analysen då den ser till 

företagens fundamentala bokförda värden och där investeraren utifrån dessa värden 

fattar beslut om huruvida en aktie är köpvärd. Strategin kan ses som ett 

samlingsbegrepp för Grahams olika placeringsstrategier där de alla baseras på 

värdestrategin.  
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2.7.1 Grahams 10 kriterier 

För att en investerare ska kunna göra en bra värdering av ett företag är det viktigt att 

hänsyn tas till risken och avkastningen som en investering medför. Graham utvecklade i 

slutet av sitt liv 10 kriterier tillsammans med James B. Rea (1977). Dessa kriterier 

syftade till att finna undervärderade aktier som investeraren sedan skulle investera i. 

Graham (Rea, 1977, s. 71) menade att investeraren sedan skulle behålla dessa aktier i 

antingen två år eller tills det att priset på dessa ökat med 50 %. Av dessa kriterier 

menade författarna att de första fem mätte den potentiella avkastningen med 

investeringen och att de andra fem mätte risken (Rea, 1977, s. 67). De 10 kriterierna är: 

1.  En vinst/pris multipel som är minst dubbelt så stor som obligationsräntan för en 

AAA obligation. 

2. Ett förhållande mellan pris/vinst (P/E) som är mindre än 40 % av det högsta 

förhållandet mellan pris/vinst som aktien har haft de senaste fem åren. 

3. En avkastning av aktieutdelningen som är minst två-tredjedelar av avkastningen från 

en AAA obligation. 

4. Ett aktiepris som är mindre än två tredjedelar av företagets bokförda värde av 

materiella tillgångar per aktie. 

5. Ett aktiepris som är mindre är två tredjedelar av omsättningstillgångarnas nettovärde 

(net current asset value). 

6. De totala skulderna ska vara mindre än företagets bokförda värde.  

7. En balanslikviditet (current ratio) större än två.  

8. De totala skulderna ska vara mindre än två gånger omsättningstillgångarnas 

nettovärde  

9. Företagets vinstökning under de senaste 10 åren ska i genomsnitt vara minst sju 

procent årligen. 

10. En stabilitet av företagets vinst på så sätt att endast två nedgångar på 5 % eller mer 

av resultatet vid slutet av året under de senaste 10 åren är tillåtet. 

Av dessa 10 kriterier argumenterade Graham (Rea, 1977, s.70) för att kriterierna 1 och 6 

är viktigare än de andra. Graham menade att genom att enbart fokusera på dessa två 

kriterier skulle resultaten bli snarlikt resultatet av att se till fler kriterier. Fördelen med 

att enbart fokusera på två kriterier är att investerare då skulle ha fler företag att välja 

bland vilket också skulle öka diversifieringen i portföljen. Vidare ansåg Graham att det 

kan vara av vikt att ta in fler kriterier då marknaden är lågt värderad för att på så sätt 

minska antalet företag att välja bland. Graham ansåg att direktavkastningen nästan var 

lika viktigt som att företaget skulle ha ett högt förhållande mellan vinst och pris. Han 

föreslog senare att även kriterium 3 är av stor vikt vid aktieinvesteringar. 

 Även om Graham ansåg att kriterierna var viktiga för att finna undervärderade aktier 

ansåg han att det var viktigt att en investerare inte enbart placerade sina pengar i 

aktiemarknaden. Graham (1974, s. 27) föreslog att åtminstone 25 % av 

investeringsportföljen byggde på obligationer, en andel han ansåg att investeraren hela 

tiden borde se över beroende på hur attraktiv aktiemarknaden verkade vara, dock borde 
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också 25 % alltid vara placerade i aktier. Detta var även en placeringsstrategi som 

Graham och Rea använde sig av när de tillsammans drev en fond baserat på dessa 

kriterier (Rea, 1977, s. 71). Detta är dock en faktor som tidigare tester av Grahams 

investeringsstrategi av bland annat Oppenheimer (1984) inte tagit hänsyn till. En möjlig 

förklaring till detta är då den totala portföljutvecklingen vid sådana tester till stor del 

kommer att bero på hur mycket den som utför studien väljer att investera i de olika 

investeringsformerna. Vilket skulle försvåra möjligheten för andra personer att göra om 

studien och på så sätt erhålla liknande resultat.  

Oppenheimer (1984) som var den första att vetenskapligt testa Grahams kriterier utförde 

sina studier på New York Stock Exchange (NYSE) och American Stock Exchange 

(AMEX) mellan perioden 1974-1981. Klerck och Maritz (1997) utförde en liknande 

studie på den sydafrikanska börsen Johannesburg Stock Exchange (JSE) mellan 

perioden 1977-1994. Rao och Oliver (1993) har testat Grahams kriterier, deras studie 

utfördes på den amerikanska marknaden mellan perioden 1980-1990. Studien skiljer sig 

dock från de ovanstående forskarnas då den dels använder sig av åtta av Grahams tio 

kriterier istället för tre respektive fyra. De ställer även kravet att ett företag måste möta 

minst sex av dessa för att bli placerade i portföljen. Rao och Oliver (1993, s. 13) kräver 

också att de företag de väljer ska ha en försäljning som är över 50 miljoner dollar. Detta 

baserade forskarna på att Graham i boken The Intelligent Investor menat att det är 

viktigt att exkludera mindre företag då de enligt honom hade en högre varians. Alla tre 

forskargrupperna kommer fram till liknande resultat vilket är att portföljer baserade på 

Grahams kriterier genererar en genomsnittlig avkastning som är högre än marknadens. 

Oppenheimer (1984, s. 73) visade också att det var möjligt att öka avkastningen genom 

att lägga till kriterium 9 till de ursprungliga kriterierna 1, 3 och 6.  

I sin studie kommer Oppenheimer (1984, s. 72) fram till att den kombination av 

kriterierna som presterat bäst under den observerade tidsperioden är kriterierna 1 och 6, 

dessa två har tillsammans skapat en portfölj som genererar en genomsnittlig årlig 

avkastning på 38 %. Klerck och Maritz (1997, s. 32) visar också att det på den 

sydafrikanska marknaden har varit möjligt att erhålla en genomsnittlig avkastning som 

är högre än marknadens. Deras resultat är dock inte lika extrema som Oppenheimers, en 

möjlig förklaring till detta kan vara att det i denna studie har varit färre företag som mött 

kriterierna vilket gjort att det under vissa tidsperioder inte har varit några företag i de 

portföljer som Klerck och Maritz skapat. Rao och Oliver (1993, s. 13) kommer även de 

fram till att Grahams kriterier genererar en högre avkastning dock menar de också att 

standardavvikelsen i denna portfölj är avsevärt högre än för S&P 500 som de använder 

som jämförelseindex, vilket de menar skulle kunna vara en möjlig förklaring till varför 

Grahams kriterier genererar en sådan avkastning. Detta går dock emot vad framförallt 

Oppenheimer (1984) visat på i sin studie. Då han visat att den högre avkastningen finns 

kvar efter det att portföljen blivit justerad för risk. De betavärden som Oppenheimers 

portföljer har är ofta lägre än ett vilket också är en indikation för att variansen i dessa 

portföljer inte är högre än den på marknaden. För att undersöka huruvida portföljernas 

avkastning beror på småbolagsanomali utför även Oppenheimer (1984) en riskjustering 

som inkluderar en uppskattning för denna anomali. Oppenheimer finner inte att denna 

anomali kan förklara den avkastning som portföljerna genererar. Dock skiljer sig 

Oppenheimers förfarande med det som Fama och French tre-faktor modell föreslår.  

Nedan specificeras och utvecklas de olika delarna av de kriterier som vi i uppsatsen har 

valt att fokusera på. 
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2.7.1.1 Kriterium 1. Resultat avkastning   

Resultat avkastning är ett fundamentalt mått på hur mycket en investerare betalar för ett 

företags vinst per årlig basis, uttryckt som en procentsats. Måttet erhålls genom att 

dividera föregående års vinst per aktie genom den aktuella aktiekursen. Vinst per aktie 

är en given faktor från föregående årsredovisning, och det är således endast den rådande 

aktiekursen som kan förändra detta mått.  

Om aktiepriset sjunker förändras detta mått positivt då det ökar och tidigare forskning 

har visat att detta mått är en direkt uppskattning för den förväntade avkastningen (Basu, 

1983).  

Resultatavkastningen beräknas enligt följande: 

 
                  

      

  
 

 

(8) 

Där, 

        Vinst per aktie vid räkenskapsåret slut 

    Aktiekurs vid tidpunkten t 

Graham föreslog att detta mått skulle vara minst dubbelt så högt som den 

genomsnittliga avkastningen för en AAA obligation då aktien skulle anskaffas. AAA är 

ett mått som återspeglar vilken kreditvärdighet ett företag har, där AAA är det högsta 

betyget och motsvarar den lägsta risken, medan C är det lägsta betyget och motsvarar så 

kallade ”Junk bonds” som bär den högsta kreditrisken och är nära konkurs (Moodys’s 

Corporation, 2011, s. 4). En AAA obligation kan därför ses som den säkraste alternativa 

placeringen för investeraren och det är därför viktigt att företaget har en högre 

resultatavkastning och således en högre förväntad aktieavkastning än vad investeraren 

skulle erhålla genom att investera i en AAA obligation. 

Resultat avkastning är som tidigare nämnts det första av Benjamin Grahams tio kriterier 

och det är också enligt Graham ett av de viktigaste urvalskriterierna för att finna väl 

presterande aktier. Genom att enbart använda detta kriterium mellan åren 1927-1977 

skulle en investerare utklassat Dow Jones index då en portfölj baserat på detta kriterium 

skulle genererat en avkastning som varit drygt dubbelt så hög (Rea, 1977, s. 70). Även 

Oppenheimer kommer fram till liknande slutsatser i sin forskning där detta kriterium i 

kombination med kriterium 6 gav den avsevärt högsta riskjusterad avkastning på New 

York Stock Exchange och American Stock Exchange under perioden 1973-1980 

(Oppenheimer, 1984, s. 72).  

Relationen mellan E/P och avkastning har undersökts frekvent av många forskare. Basu 

(1983, s. 150) fann empiriskt stöd för att aktier på New York Stock Exchange med högt 

E/P i genomsnitt genererade högre riskjusterad avkastning än aktier med lågt E/P. Om 

avkastningen inte justerades för risk så var små bolag med högt E/P överlägsna vinnare, 

Basu gjorde inga generella slutsatser av detta utan konstaterade att sambandet var starkt 

under den undersökta tidsperioden 1963-1980. Chan, Hamao och Lakonishok (1991 s. 

1748) fann även liknande samband på den japanska marknaden, där fem portföljer 

konstruerades utifrån aktiernas E/P-värde. De kunde visa att den portfölj med högst E/P-

värde erhöll en genomsnittligt högre avkastning än de portföljer som hade ett lägre E/P-

värde. Dock visade den portfölj bestående av aktier med negativt E/P på ett motsatt 
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samband och erhöll högre avkastning än portföljen med högst E/P. Betavärdet för denna 

portfölj var dock högre något som skulle kunna förklara denna avkastning. Chan et al. 

menar emellertid att även om det högre betavärdet till viss del kan förklara denna 

portföljs avkastning så kan det inte förklara hela den överavkastningen som uppstod.  

Campbell och Shiller (1988) undersökte om det med hjälp av ett glidande medelvärde 

för tidigare års E/P var möjligt att bättre förutse framtida avkastning, där ett högt E/P 

indikerar en hög framtida avkastning. Studiens resultat talar för att glidande medelvärde 

över tidigare års E/P kan prediktera en stor del av aktiens framtida avkastning, detta 

beror dock på vilket medelvärde och vilken avkastningsperiod som avses. Dock är den 

prediktiva förmågan hos detta mått mycket begränsad under kortare avkastningsperioder 

(Campbell & Shiller, 1988, s. 665). Vilket i sådana fall kan tala mot att E/P är ett 

fungerande mått för att finna undervärderade företag i Grahams investeringsstrategi. 

Ball (1978, s. 107) menar istället att E/P kan ses som en riskapproximation och om ett 

företag har stora variationer i sina vinster över tiden kan det betyda att risken är högre. 

Ball menar att när risken i företaget förändras, förändras även E/P.  

2.7.1.2 Kriterium 3. Direktavkastning 

Det finns många investeringsstrategier som syftar till att använda aktier som ger hög 

utdelning eller hög direktavkastning, Benjamin Graham hade en liknande filosofi. 

Problemet med utdelning är att den beskattas olika i olika länder vilket en investerare 

bör ha i åtanke. Vissa länder beskattar utdelning lägre än själva avkastningen på aktien, 

och då är självklart utdelning fördelaktigt, i andra fall kan utdelning beskattas högre och 

vissa fall är det ingen skillnad. Beroende på den eventuella skattesatsen är utdelning mer 

eller mindre attraktivt för en investerare, och påverkar indirekt detta kriterium. 

Direktavkastningen beräknas på samma sätt som vinstavkastning.  

Genom att dividera föregående års utdelning med det aktuella aktiepriset ges då ett 

procentuellt värde som kan ses som ett mått för hur mycket investeraren betalar för 

utdelningen. Eftersom föregående års utdelning är en given faktor är det således enbart 

aktiepriset som kan påverka detta mått (Fama, 1988, s. 5). Formeln för att beräkna 

direktavkastningen är följande. 

 
                 

      

  
  

 

(9) 

Där, 

        Utdelning per aktie vid räkenskapsåret slut 

    Aktiekurs vid tidpunkten t 

Graham menade att företagets direktavkastning bör ses i relation till avkastningen för en 

AAA obligation. Detta då det precis som vid resultat avkastningen är viktigt att jämföra 

direktavkastning med den säkraste avkastningen som investeraren kan erhålla. Graham 

menade att direktavkastningen därför bör vara minst två-tredjedelar av den avkastning 

som investeraren kan erhålla genom att investera i en AAA obligation (Rea, 1977, s. 

66). 

Tidigare forskning har visat att korrelationen mellan aktiepris och utdelning är mycket 

hög. Shiller (1984, s. 481) jämförde sambandet mellan aktiepriser och utdelningar 

mellan åren 1926-1983 för Standard and Poor’s composite index och fann att dessa 
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variabler korrelerade till 91 %. Detta innebär att om aktiekurserna var höga, var även 

utdelningarna höga. Sambandet säger emellertid ingenting om vilken variabel som följer 

den andra utan bara att det finns ett samband mellan aktieprisindex och dess samlade 

utdelningar. Shiller (1984) undersökte också korrelationen mellan aktieprisindex och en 

linjär tidsserietrend över de samlade aktieutdelningarna och fann att korrelationen då 

sjönk till 60 %.  Även om denna siffra är lägre än den tidigare så ger det en indikation 

för att aktiepriser över tiden har någon sorts relation till deras faktiska utdelning.  

Shiller (1984, s. 483) utvecklade också en modell för att tydligare förklarade relationen 

mellan aktieprisindex och utdelning. I modellen utförde han en regression med priset 

gentemot utdelningen, där utdelningen var ett viktat medelvärde av den trettio-åriga 

utdelningen och nuvarande utdelning. Modellen predikterar då aktiepriset genom ett 

viktat medelvärde av utdelningar för en trettio-årig tidsperiod inklusive nuvarande 

utdelning. Slutsatserna från denna regression var att när aktieprisindex var högt, var 

även utdelningarna höga relativt till det viktade medelvärdet. Shiller testade sedan EMH 

utifrån denna regression och kunde då visa att utdelningar hade en prediktiv förmåga 

vad gäller avkastningar (Shiller, 1984, s. 485). Resultaten talar alltså emot den semi-

starka formen av EMH, något som enligt Shiller kunde förklaras genom att marknaden 

diskonterar framtida utdelning inkorrekt. Om marknaden istället diskonterat framtida 

utdelningar korrekt hade aktiepriset istället sjunkit när direktavkastningen varit hög 

(Shiller, 1984, s. 489-490). Enligt EMH bör en investerare inte kunna förutspå framtida 

avkastning, men huruvida framtida utdelningar är något som kan förutspås är inget som 

diskuteras i denna teori.  

Shiller menar att då det är möjligt att förutsäga företags framtida utdelning och då det 

finns ett starkt samband mellan utdelning och aktiepris bör således aktiepriset återspegla 

den optimala prognosen angående utdelningen (Shiller, 1984, s. 474). Fama och French 

(1988, s. 24) hittar liknade samband mellan direktavkastning och framtida avkastning. 

De finner att förklaringsgraden ökar med tidshorisonten, samt att den är som högst för 

en period på två till fyra år där 25 % av variansen i avkastningen kan förklaras. Under 

kortare tidsperioder om maximalt tre månader är sambandet emellertid svagt. Det finns 

likväl personer inom vetenskapen som hävdar att direktavkastningen inte har någon som 

helst prediktiv förmåga gällande framtida avkastning. Wolf (2000, s. 18) kritiserar Fama 

och French (1988) bland andra, och menar att deras statistiska modeller innehåller för 

mycket bias i antaganden om vissa regressionskoefficienter vilket i sin tur leder till att 

resultaten som framkommer verkar mer signifikanta än vad de egentligen är. Wolf 

utvecklar därför en ny metod för att undersöka detta fenomen där han bland annat 

kommer fram till att det inte finns någon övertygande prediktiv förmåga hos 

direktavkastningen (Wolf, 2000, s. 29).  

2.8 Mean Reversion teorin 
Mean reversion teorin baseras på att allt strävar efter att gå mot sitt medelvärde eller sitt 

genomsnitt. Konceptet kan användas till att förklara hur olika tillgångspriser rör sig över 

tiden, exempelvis Jorion och Sweeney (1996, s. 547) presenterar empiriska bevis för att 

valutakurser över tiden tenderar till att röra sig mot sitt långsiktiga medelvärde, och inte 

enligt ett slumpmässigt mönster som tidigare observerats. Mean reversion är en populär 

teori att använda inom företagsekonomi och används då framförallt till att förklara hur 

olika finansiella nyckeltal kan prediktera aktiekurser. Campbell och Shiller (2001, s. 1) 

anser att mean reversion även förkommer på aktiemarknader. När ett nyckeltal hos en 

aktie avviker för mycket från sitt historiska medel kommer aktiepriset att korrigeras 

antingen uppåt eller neråt för att på sikt hamna runt sitt medelvärde, detta är dock en 
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långsiktig process. Teorin om mean reversion har därför en central roll i Grahams 

investeringsstrategi då investeraren avser att köpa aktier med höga eller låga nyckeltal 

beroende på vilket kriterium som avses och på så sätt investera i undervärderade 

företag. Förhoppningen är att nyckeltalet kommer att gå mot sitt historiska medeltal 

vilket också medför att priset på aktien stiger. Historiskt sett är It-bubblan under tidigt 

2000-tal ett bra exempel på mean reversion. Aktier handlades till skyhöga nyckeltal 

vilket Campbell och Shiller (2001, s. 2) menade tyder på att aktiemarknaderna hade 

mycket dåliga framtidsutsikter. Detta visade sig sedermera stämma då bubblan brast och 

företagens nyckeltal rörde sig mot sina historiska medelvärden. Poterba och Summers 

(1988, s. 53) menar att mean reversion även återfinns i aktiers avkastning. Genom en 

studie fann de att avkastningen tenderar att röra sig efter en negativ seriekorrelation då 

långa tidsintervaller observeras men att sambandet var det motsatta för kortare 

tidsperioder. Forskarna kunde även visa att detta samband återfanns på många olika 

marknader, däribland den amerikanska, svenska och japanska marknaden (Poterba & 

Summers, 1988, s. 40-41).  

2.9 Diversifiering 
Den totala risken i en portfölj består av två typer av risker, dessa är den systematiska 

risken (marknadsrisken) och den osystematiska risken (specifika risken). Den 

systematiska risken syftar till risken på hela marknaden och faktorer som påverkar 

denna, exempelvis räntor och valutor. Den osystematiska risken är den risk som är 

förknippad med det specifika företaget (Mayo, 2006, s. 8). Den systematiska risken är 

inget som en investerare råder över eller kan påverka direkt eftersom hela marknaden 

styr dessa faktorer. Däremot kan en investerare påverka den icke systematiska risken 

genom att diversifiera aktieportföljen. Exempel på denna typ av diversifiering är att 

sprida tillgångar på olika marknader alternativt att investera i företag som verkar inom 

olika sektorer, denna form av diversifiering kan minska den icke systematiska risken 

signifikant (Mayo, 2006, s. 160).  

Markowitz (1952, s. 79) menade att när en investerare skapar en portfölj är det viktigt 

att bestämma vilken förväntad avkastning och varians portföljen bör generera. 

Markowitz kunde visa att det finns ett starkt samband mellan dessa två faktorer vilket 

innebär att den portfölj som exempelvis har lägst varians är den som kommer att 

klassificeras som minst riskfylld men att det även är denna portfölj som kommer att ha 

den lägsta förväntade avkastningen. Markowitz menade därför att en investerare 

ständigt står inför ett val där han utifrån en önskad nivå för antingen den förväntade 

avkastningen eller variansen har möjlighet att skapa en optimal portfölj. Detta samband 

kallade Markowitz för the efficient frontier, där det utifrån en bestämd nivå för 

variansen eller förväntade avkastningen var möjligt att skapa en portfölj med den högsta 

förväntade avkastningen eller den lägsta variansen (Markowitz, 1952, s. 82). Sharpe 

(1964, s. 430-431) visar att the efficient frontier också baseras på korrelationen mellan 

de aktier som portföljen innehåller, där korrelationskoefficienten kan röra sig mellan 1 

och -1. Korrelationen är viktig att ta hänsyn till vid diversifiering då den säger att 

portföljen inte behöver bli mer väldiversifierad enbart för att antalet företag inom 

portföljen ökar. Om två företags aktiekurser rör sig på exakt samma vis så är 

korrelationen mellan dessa företag 1, det innebär att diversifieringen inte fungerar då 

företagens aktier kommer att röra sig lika vilket motverkar den önskade effekten av 

diversifieringen.  För att skapa en väldiversifierad portfölj är det därför viktigt att de 

aktier som portföljen innehåller representerar företag som verkar inom olika branscher 

och inom olika länder då detta innebär att diversifieringen ökar. 
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Även om forskare är överens om att det är möjligt att med hjälp av en diversifierad 

portfölj minska risken i aktieportföljen så går åsikterna isär när det gäller hur många 

företag som krävs för att åstadkomma en aktieportfölj som är väldiversifierad. Evans 

och Archer (1968, s. 766-767) menade att det är tillräckligt med omkring tio olika typer 

aktier för att portföljen ska vara diversifierad, om hänsyn också tas till den totala 

kostnaden för att köpa aktierna. Detta ställer sig dock bland annat Statman (1987, s. 

353-355) sig mot och menar att en portfölj istället bör innehålla minst 30 olika typer av 

aktier för att vara väldiversifierad, då standardavvikelsen och därmed risken minskar ju 

fler företag som aktieportföljen innehåller fram till denna punkt, se figur 1. 

 

Figur 1: Standardavvikelse i förhållande till antalet företag i aktieportfölj. Källa: Statman (1987, s. 355) 

(Konstruerad utifrån data som artikeln tillhandahåller) 

Även forskare som exempelvis Oppenheimer (1984) delar Statmans åsikt och använder 

sig därför av 35 stycken aktier när han skapar portföljer för att testa Grahams kriterier. 

Graham menade att de tio kriterier som han tillsammans med Rea skapat inte var någon 

garanti för en abnorm avkastning. Därför menade han att diversifiering kunde räknas 

som ett elfte kriterium och att detta var minst lika viktigt som de övriga, då detta 

innebär att risken för extrema förluster minskar då diversifieringen i aktieportföljen 

ökar. Graham angav inte hur många olika typer av aktier en väldiversifierad portfölj bör 

innehålla utan ansåg istället att en investerare bör försöka köpa en andel av varje företag 

som mötte de 10 kriterierna. (Rea, 1977, s. 69).  Detta då Graham ansåg att det inte är 

möjligt att ta för givet att ett företag genererar den avkastning som förväntas och att 

diversifieringen därför kan hjälpa investeraren att undvika de risker som detta innebär.  

2.10 Inta en kort position 
Att inta en kort position i en aktie eller annan tillgång innebär att investeraren säljer 

denna tillgång i tron att dennes pris ska sjunka. Denna strategi är alltså motsatsen till 

den vanliga strategin att köpa aktier.  

Dechow, Hutton, Meulbroek och Sloan (2001, s. 78) visar genom sin forskning att 

investerare som intar en kort position i aktier gör detta för de aktier som har låga 

fundamentala värden i relation till deras pris. Denna strategi avtar i takt med att de 

fundamentala värdena återgår till normala nivåer. En viktig slutsats som författarna gör i 

artikeln är att de investerare som intar en kort position försöker särskilja de aktier som 

tillfälligt kommer att vara övervärderade och de aktier som kommer att vara det under 
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längre tid. Detta menar författarna stämmer överens med contrarian strategin som bland 

annat Lakonishok et al. (1994) tidigare påvisat, då aktierna tillfälligt är övervärderade 

något som dessa investerare förstår och kan utnyttja (Dechow et al., 2001, s. 78).  

Woolridge och Dickinson (1994) kunde dock i sin studie visa att investerare som intar 

en kort position inte erhåller en genomsnittlig avkastning som är högre än den 

genomsnittliga marknadsavkastningen och att dessa investerare därför inte innehar 

några färdigheter som gör att de bättre kan förutspå hur framtida aktiekurser kommer att 

röra sig. 

Investeringsstrategier som innebär att investeraren köper aktier i de förväntade vinnarna 

och intar en kort position i de förväntade förlorarna har dock blivit allt mer vanligt. 

Piotroski (2001) använde sig av en sådan strategi och kunde genom sin studie visa att 

strategin genererade en signifikant högre avkastning än om investeraren enbart skulle 

köpa de aktier som strategin förväntar vara framtida vinnare. Även Graham föreslår en 

liknande strategi för sina 10 kriterier, där han menar att investeraren även kan inta en 

kort position i de företag som är längst ifrån att möta dessa kriterier. Det vill säga 

företag som exempelvis inte ger någon utdelning, som är kraftigt belånade och som inte 

haft någon positiv utvecklig av aktiekursen under den senaste tiden (Rea, 1977, s. 72).  

2.11 Hypotesgenerering 
Utifrån de ovan definierade teorierna har hypoteser genererats för att på olika sätt testa 

Grahams kriterier och den effektiva marknaden. Hypotes 1-7 avser att besvara 

uppsatsens sekundära frågeställning och hypotes 8 och 9 avser att besvara den primära 

frågeställningen i denna uppsats.  

2.11.1 Grahams kriterier 

Grahams kriterier har tidigare enbart testats på den amerikanska marknaden av 

Oppenheimer (1984) och Rao och Oliver (1993), samt på den sydafrikanska marknaden 

av Klerck och Maritz (1997). Dessa studier är även utförda för relativt korta tidsperioder 

där resultaten mellan studierna inte har jämförts. Samtliga av de forskare som studerat 

utvecklingen av aktieportföljer som baseras på Grahams kriterier har konstaterat att de 

genererar en positiv avkastning. Då resultaten jämförs är det svårt att göra några 

slutsatser huruvida dessa utvecklats olika på de respektive marknaderna, då de 

observerade tidsperioderna skiljer sig från varandra. För att undersöka huruvida det 

existerar några nationella skillnader i Grahams kriteriers förmåga att finna 

undervärderade aktier har följande hypotes skapats.  

Hypotes 1: Grahams kriterier genererar inte olika avkastning på olika marknader.  

Både Oppenheimer (1984) samt Klerck och Maritz (1997) har i sina studier av Grahams 

kriterier bestämt att det maximala antalet olika aktier ska vara 35 stycken. Detta antal 

får visst stöd från bland annat Statman (1987, s. 353-355) som menar att en aktieportfölj 

bör innehålla 30 stycken företag för att vara väldiversifierad och att standardavvikelsen i 

portföljen inte förändras markant efter detta antal. Graham själv menade att en 

investerare inte kan vara tillräckligt diversifierad och att det därför inte finns någon övre 

gräns för hur många företag portföljen bör innehålla (Rea, 1977, s. 69). Vi avser att 

undersöka om aktieportföljer bestående av 35 stycken företag genererar liknande 

avkastning som aktieportföljer skapade utifrån alla företag som möter Grahams kriterier 

genererar. Följande hypotes har därför skapats. 
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Hypotes 2: Aktieportföljer baserade på alla företag som möter Grahams kriterier 

genererar inte olika avkastning än de aktieportföljer som baseras på 35 stycken av 

dessa företag. 

Oppenheimer (1984, s. 73) kunde i sin studie visa att det var möjligt att öka 

aktieportföljens riskjusterade avkastning genom att även använda sig av kriterium 9 vid 

skapandet av portföljer. Graham menade att kriterium 9 är ett riskkriterium (Rea, 1977, 

s. 67), om detta stämmer och kriteriet sänker risken i aktieportföljen bör det enligt EMH 

inte öka avkastningen i portföljen. Detta då avkastningen antas vara en funktion av 

tillgångens inneboende risk. Forskare menar därför att det inte bör vara möjligt att öka 

avkastningen utan att också öka risken i aktieportföljen (Malkiel, 2003, s. 60). Vi 

kommer undersöka detta samband genom att testa hypotes 3. 

Hypotes 3: Det går inte att öka avkastningen för aktieportföljen genom att använda sig 

kriterium 9. 

Rao och Oliver (1993, s. 13) visade genom sin studie av Grahams kriterier att 

standardavvikelsen i portföljen var högre än den på marknaden och att detta skulle 

kunna vara en förklaring till varför avkastningen var högre för aktieportföljer skapade 

utifrån Grahams kriterier. Detta skulle i sådana fall styrka EMH då EMH innebär att en 

investerare inte kan erhålla en avkastning över medel om denne inte accepterar en risk 

över medel (Malkiel, 2003, s. 60). Detta samband är inget som varken Oppenheimer 

(1984) eller Klerck och Maritz (1997) visat på. Istället visar dessa forskare att 

betavärdena för aktieportföljerna ofta är lägre än ett, vilket indikerar att risken i 

portföljen är lägre än på marknaden. För att undersöka det samband som Rao och Oliver 

(1993) påvisade avser vi att studera variansen i portföljerna och har därför utvecklat 

följande hypotes.  

Hypotes 4: En aktieportfölj baserad på Grahams kriterier har inte en varians skiljt från 

marknaden.  

Graham gör skillnad mellan de tio kriterierna och menar att de första fem mäter den 

förväntade avkastningen för aktieportföljerna och de andra fem mäter risken i 

portföljerna (Rea, 1977, s. 67). Oppenheimer (1984) undersökte hur avkastningen i 

aktieportföljen förändrades då även kriterium 9 användes. Oppenheimer fann att den 

riskjusterade avkastningen ökade för portföljen men kunde inte visa att risken i 

portföljen förändrades. Dessa slutsatser går mot både Grahams ovanstående antagande 

men även EMH. Ball (1978, s. 107) ansåg att om ett företag hade stora variationer i dess 

vinster var också risken i aktien högre. Kriterium 9 syftar till att hitta företag som har 

stabila vinster över en tio-årsperiod (Rea, 1977, s. 69). Utifrån Balls resonemang skulle 

därför de företag som möter kriterium 9 vara mindre riskfyllda och till följd av detta 

skulle även standardavvikelsen i dessa företag vara lägre. För att undersöka detta avser 

vi att studera variansen i de portföljer som innehåller kriterium 9 och har därför 

utvecklat hypotes 5.  

Hypotes 5: En aktieportfölj baserad på kriterium 9 har inte en varians skiljd från de 

ursprungliga aktieportföljerna. 

2.11.2 Inta en kort position 

Dechow et al. (2001) visar i sin studie att de investerare som intar en kort position i en 

aktie framförallt gör detta utifrån fundamental analys där företaget temporärt uppvisar 

fundamentalt låga värden. Många investeringsstrategier som idag existerar använder sig 
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också av denna strategi tillsammans med den ursprungliga för att på så sätt öka den 

genomsnittliga avkastningen i portföljen. En av dessa strategier utvecklade Piotroski 

(2001), där han visar att det är möjligt att erhålla en högre genomsnittlig avkastning 

genom att kombinera köp av vinnar aktier med att inta en kort position i förlorar aktier.  

Detta är även något som Graham föreslår att en investerare bör göra för att öka 

avkastningen för hans strategi (Rea, 1977, s.72). Woolridge och Dickinson (1994) har 

dock genom sin studie visat att de investerare som intar en kort position inte erhåller en 

genomsnittlig avkastning som är högre än marknadsavkastningen. För att undersöka 

huruvida Grahams påstående är korrekt och om det med hjälp av denna strategi går att 

öka den genomsnittliga avkastningen har följande hypotes formulerats.  

Hypotes 6: Det går inte att erhålla en högre genomsnittlig avkastning genom att inta en 

kort position i förlorar aktier.  

Enligt contrarian strategin har de aktier som historiskt gått bra en tendens att bli 

överprissatta då investerare har en benägenhet att köpa dessa aktier (Lakonishok et al., 

1994, s. 1542). Detta innebär att det enligt denna teori bör vara möjligt att erhålla en 

högre avkastning genom att inta en kort position i de företag som presterat bra då det är 

troligt att dessa företag är övervärderade (Chan, 1988, s. 147). Inom värdestrategin 

definierade Graham begreppet fynd aktier vilket innebär aktier som är värderade till ett 

pris som är 50 % under dess egentliga värde (Zweig, 2003, s. 166). När dessa aktier 

sedan får en positiv prisutveckling med över 50 % är det därför troligt att de enligt 

contrarian strategin blir övervärderade. För att undersöka huruvida detta antagande 

stämmer har följande hypotes utvecklats.  

Hypotes 7: Det går inte att erhålla en högre avkastning genom att inta en kort position i 

de aktier som haft en positiv utveckling på 50 %. 

2.11.3 Abnorm avkastning 

Tidigare studier har kunnat visa att aktieportföljer baserade på Grahams kriterier 

genererar en avkastning som är högre än den på marknaden även efter det att dessa 

portföljer har blivit justerade för risk (Oppenheimer, 1984; Rao & Oliver, 1993; Klerck 

& Maritz, 1997). Både Oppenheimer (1984) samt Klerck och Maritz (1997) använder 

sig av Jensens alfa för att mäta huruvida Grahams portföljer generar abnorm avkastning. 

Forskarna kan i dessa artiklar visa att alfavärdena för portföljer baserade på Grahams 

kriterier är stora och i de flesta fall signifikanta. Detta indikerar att det är möjligt att 

erhålla abnorm avkastning då Grahams kriterier används. Dock är förklaringsgraden för 

marknadsmodellen som används mycket låg för båda dessa studier. Då Jensens alfa 

baseras på CAPM innebär dessa resultat att CAPM inte kan förklara avkastningen i 

dessa aktieportföljer. Detta skulle således kunna ses som direkta bevis för att CAPM 

inte är en fungerande modell för att riskjustera aktiers avkastning. För att undersöka 

huruvida dessa resultat stämmer och om det är möjligt att göra liknande slutsatser för 

den japanska och svenska marknaden har följande hypotes utformats.  

Hypotes 8: Aktieportföljerna genererar inte abnorm avkastning efter att de riskjusterats 

med CAPM.  

Kritik har riktats mot att CAPM inte förklarar de anomalier som existerar på 

marknaden, två forskare som drivit denna är Fama och French. De huvudsakliga 

argumenten som denna kritik baseras på är att CAPM inte tar hänsyn till småbolags- 

och B/M- effekten samt att de antaganden som ligger till grund för CAPM till viss del är 

orealistiska (Fama & French, 2004, s. 25 & 43). Fama och French (1992) utvecklade 
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därför en modell för att även ta hänsyn till småbolags- och B/M- effekten och kunde då 

visa att det var möjligt att erhålla en högre förklaringsgrad. Då Oppenheimer (1984) 

samt Klerck och Maritz (1997) tidigare har kunnat visa att förklaringsgraden för CAPM 

är låg för portföljer skapade utifrån Grahams kriterier är det möjligt att Fama och 

French tre-faktor modell i högre utsträckning kan förklara portföljernas avkastning. För 

att testa detta har hypotes 9 utvecklats. 

Hypotes 9: Fama & French tre-faktor modell förklarar i högre utsträckning än CAPM 

portföljernas avkastning.  

  



 
29 

 

3 Metod 
 

3.1 Förkunskaper 
Båda författarna har studerat finansiering på magister- och kandidat- nivå. Författarna 

har där erhållit förståelse för finansiella teorier och värderingsmetoder så som 

fundamental analys, EMH, CAPM samt anomalier på den finansiella marknaden. 

Genom egna aktieinvesteringar har båda författarna även testat vissa värderingsmetoder 

som främst baseras på fundamental analys men även till viss del också på teknisk 

analys. Detta har dock endast skett för privata placeringar och ingen av författarna har 

någon professionell erfarenhet av finansiella teorier eller aktieinvesteringar. Författarnas 

förkunskaper bör inte påverka studiens resultat då den baseras på en stor mängd 

kvantitativ data som är insamlad utifrån standardiserade modeller. Vi har varit 

intresserade av att testa placeringsstrategin då många av de kurser vi läst under vår 

studietid har fokuserat på att marknaden är effektiv och vi anser det därför vara 

intressant att undersöka huruvida detta påstående stämmer. Intresset för uppsatsämnet 

ökade också efter att ha läst de artiklar som utfört studier på Grahams kriterier. Där de 

har kunnat visa att strategin fungerar och att den kan generera en riskjusterad avkastning 

som är högre än marknadens. Vi ansåg det därför vara relevant att undersöka hur detta 

samband faktiskt ser ut.  

3.2 Litteratursökning 
Sökning efter relevant litteratur har främst skett utifrån de databaser som finns 

tillgängliga via Umeå Universitetsbibliotek. De databaser som i första hand har använts 

är: Business Source Premier (EBSCO), vilket är en databas som ger artiklar i fulltext 

format och som innefattar områden så som management, revision och finansiering; 

EconLit (EBSCO), en databas som ger pålitlig information om citeringar och abstrakt 

till ekonomisk forskning, EconLit tillhandahåller information om bland annat revision, 

kapital marknader och ekonomiska prognoser; Emerald Journals (Emerald), vilket är en 

databas som innefattar över 35,000 fulltext artiklar inom exempelvis marknadsföring 

och management och som har ett arkiv av artiklar som sträcker sig tillbaka till år 1994; 

Social Science Reachers Network, som är en databas som ger tillgång till artiklar som 

ännu inte blivit publicerade i någon tidskrift; ScieceDirect, är en artikeldatabas som 

innefattar mer än 25 % av världens fulltext artiklar inom ämnena samhällsvetenskap, 

teknologi och medicin; Jstor, som är en bred databas som främst innehåller 

samhällsvetenskapliga artiklar inom ett flertal områden. Vi har även använt andra breda 

referensdatabaser som Academic Search Elite (EBSCO) och Web of Science (ISI).  

 Som ett första verktyg för att underlätta sökningen efter artiklar har Google Scholar 

ofta använts då det är ett effektivt verktyg för att finna de mest relevanta artiklarna inom 

ett område, då den rangordnar artiklarna utifrån hur relevanta dessa anses vara. Google 

Scholar länkar sedan vidare till de databaser där det går att finna hela artikeln.  

De artiklar som vi har funnit via detta förfarande har sedan rangordnats utifrån den 

tidskrift där artikeln blivit publicerad, exempelvis har en artikel som blivit publicerad i 

Journal of Finance ansetts som mer pålitlig och har därför fått större vikt i arbetet. 

Detta rangordningssystem har även använts då vi sökt artiklar direkt i databaser, här har 

vi även sorterat utifrån hur många gånger som artikeln har blivit refererad till i någon 

annan artikel för att på så sätt få så relevanta artiklar som möjligt. För att ytterligare 

finna väsentliga artiklar har vi även i hög utsträckning använt de källor som tidigare 
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artiklar har refererat till. Nyckelord som vi har använt oss av då vi har sökt artiklar 

innefattar bland annat: 

Efficient market, Fama and French, Capital Asset Pricing Model, Benjamin Graham, 

momentum effects, financial market anomalies, Random Walk, fundamental analysis, 

diversification, value strategy, size premium, book-to-market effect etc…  

3.3 Vetenskapligt synsätt  
Hur vi har valt att metodiskt strukturera denna uppsats baseras till stor del på hur vi ser 

på det problem och den frågeställning som uppsatsen baseras på. I arbetet placerar vi 

oss själva i den funktionalistiska kategorin av forskare vilket innebär att vi antar att det 

är möjligt att objektivt kunna mäta och förklara de mönster som observeras (Ardalan, 

2003, s. 201). Många tidigare studier som har utförts på liknande områden använder sig 

ofta av en kvantitativ forskningsstrategi för hur de ska gå tillväga med sin studie. En 

kvantitativ studie baseras på tre grundläggande syn- och tillvägagångssätt (Bryman & 

Bell 2003, s. 40).  Dessa är att: 

 Studien deduktivt prövar teorier 

 Den kunskapsteoretiska inriktningen framförallt baseras på positivism  

 Den ontologiska inriktningen för studien är objektivism  

3.3.1 Deduktiv studie 

I en samhällsvetenskaplig studie finns det två olika angreppssätt som forskaren kan 

vidta i sin studie när det gäller relationen mellan teori och de observationer som studien 

har gjort, det vill säga resultatet. Det ena angreppssättet är en induktiv studie där teorin 

är resultatet av en forskningsansats. Detta innebär att forskaren i en induktiv studie först 

ser till observationerna i studien och utifrån dessa skapar generaliserbara slutsatser och 

att teorierna är det slutgiltiga resultatet av detta (Bryman & Bell 2003, s. 25). 

Det andra angreppssättet är en deduktiv studie. En deduktiv studie är den direkta 

motsatsen till induktiv och innebär således att en forskare använder sin kunskap inom 

ett visst område och utifrån detta gör teoretiska överväganden för att härleda hypoteser 

som sedan ska granskas empiriskt. Det är här viktigt att hypotesen innehåller begrepp 

som kan översättas till händelser som är möjliga att utforska. Teorin och hypoteserna 

samlas därför in först och styr datainsamlingsprocessen och till sist testas huruvida de 

uppställda hypoteserna kan bekräftas eller förkastas utifrån data som har samlats in 

(Bryman & Bell 2003, s. 23).  Detta är det vanligaste sättet att utföra en finansiell studie 

och det är även på detta sätt som vi ämnar utföra denna studie. Vi har utifrån Grahams 

placeringsstrategi och teorier om den effektiva marknaden skapat hypoteser som vi med 

hjälp av vår datainsamling har som syfte att besvara.  

3.3.2 Positivism 

Begreppet positivism som kunskapsteoretisk inriktning skiljer sig en del åt mellan olika 

forskare. Något som de flesta forskare däremot är överens om för positivism är att:  

(i) Enbart företeelser som går att bekräfta via sinnena ska ses som kunskap. (ii) Syftet 

med teorin är att skapa hypoteser som kan prövas och på så sätt ta ställning till utifrån 

observationer och insamlad data. (iii) Kunskap uppnås genom dessa observationer och 

insamlad data. (iv) Vetenskap ska vara värderingsfri. (v) Normativa påståenden kan inte 

ses som vetenskap utan det är enbart vetenskapliga påståenden (Bryman & Bell 2003, s. 
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26). Dessa kriterier är starkt kopplade till vad som krävs för att deduktivt utföra en 

studie. Då vi avser att sätta upp hypoteser i denna studie som vi sedan objektivt testar 

utifrån insamlade data ser vi på studien utifrån en positivistisk kunskapsteoretisk 

inriktning.  

3.3.3 Objektivism 

Objektivism är en ontologisk ståndpunkt som säger att sociala företeelser och deras 

betydelse har en existens som är oberoende av de sociala aktörerna, vilket innebär att 

det inte går att påverka dessa sociala företeelser (Bryman & Bell 2003, s. 33). Ontologi 

innebär läran om hur världen faktiskt ser ut. Att ha en gemensam bild om detta är svårt 

för att inte säga omöjligt (Jacobsen, 2002, s. 29). Det viktiga inom ontologin är dock 

frågan om huruvida sociala entiteter är objektiva enheter som för aktörerna har en yttre 

verklighet eller om de ska betraktas som konstruktioner som baseras på vad aktörerna 

uppfattar och hur de agerar (Bryman & Bell 2003, s. 33). Det tidigare antagandet är 

objektivism, här anses det därför vara möjligt att finna ett sätt att förklara den verklighet 

som uppfattas (Bernstein, 1983, s. 8). Vi har i denna studie intagit en objektivistisk 

ståndpunkt då vi antar att det finns ett sätt att mäta och förklara hur aktieportföljerna 

utvecklas och att denna mätning inte påverkas av de personer som ingår i företagen då 

det inte påverkar det slutgiltiga resultatet. Vidare antar vi att resultatet inte heller 

påverkas av de personer som samlar in informationen som krävs för att kunna förklara 

portföljernas utveckling, vilket således innebär att det är möjligt för vem som helst att 

göra om samma studie och att då erhålla snarlika resultat.  

3.3.4 Validitet och reliabilitet 

En undersökning ska vara en metod att samla in empiri, oavsett vilken typ av empiri 

detta syftar till finns det två krav för denna. Dessa är att empirin måste vara giltig och 

relevant (valid) och att den måste vara tillförlitlig och trovärdig (reliabel). Giltighet och 

relevans innebär att studien mäter det som den avser att mäta (intern giltighet), att vad 

studien mäter uppfattas som relevant och att det som studien mäter hos ett urval även 

gäller för en större grupp (extern giltighet). Den externa giltigheten säger därför något 

om i hur stor utsträckning ett utfall kan generaliseras till att också gälla i andra 

sammanhang. Tillförlitlighet och trovärdighet innebär att studien måste gå att lita på. 

Vilket innebär att den inte får innehålla några mätfel utan det bör vara möjligt att erhålla 

ett liknande resultat om studien skulle göras om (Jacobsen, 2002, s. 21-22). 

I detta arbete har vi undersökt en stor mängd företag under en tidsperiod på 21 år, dessa 

företag verkar dessutom inom marknader som skiljer sig ifrån varandra. Detta har skett 

för att öka möjligheten att göra slutsatser med studien som sedan ska vara möjliga att 

applicera på andra företag och för andra marknader. Vi har under arbetet i hög 

utsträckning använt oss av formler och tillviss del även programmering, för att på så sätt 

standardisera datainsamlandet och därmed minska risken för att mänskliga fel uppstår. 

För att minska risken för mätfel har vi varit noga med att kontrollera att de formler och 

den programmering som har utförts fungerar för att mäta och beräkna vad de avser att 

göra. Vi har även gjort stickprov där vi manuellt räknat ut avkastningen för kriterierna 

för företag på de respektive marknaderna där resultatet från stickprovet stämt överens 

med vad vi genom programmering beräknat. Det bör därför vara möjligt för en 

utomstående person att göra om denna studie med liknande resultat som de som 

presenteras i denna uppsats.  
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3.3.5 Data snooping 

Data snooping innebär att forskaren drar slutsatser för en hel population utifrån ett 

begränsat antal observationer men att dessa slutsatser inte är giltiga för hela 

populationen. Detta kan inträffa då de testade hypoteserna inte är konstruerade i förväg 

och då urvalet är avsmalnat för att minska sannolikheten för att en hypotes skulle visa 

sig vara inkorrekt. Ett exempel på data snooping är enligt Lo och Mackinlay (1990, s. 

432-433) när portföljer är skapade utifrån exempelvis storlek där endast de största 

företagen ingår i portföljen. Författarna menar att detta kan leda till en signifikant bias i 

testet och för att undvika detta är det därför viktigt att företagen i portföljen istället 

slumpas. Parmler och Gonzalez (2007) testar i sin studie huruvida momentumeffekten 

beror på data snooping. Dessa forskare menar att risken för data snooping är stor för 

finansiella studier och att data snooping bias kan få mycket stora konsekvenser för 

studiens resultat då resultaten kan bli helt annorlunda om hänsyn tas till data snooping. 

Chan och Lakonishok (2004, s. 74) menar att resultaten från de studier som undersöker 

värdestrategin skulle kunna förklaras genom data snooping där flera forskare observerar 

samma data. Dock menar forskarna att de tidiga studierna för området minimerar 

sannolikheten för detta då de djupgående observerade områden som tidigare inte blivit 

observerade.  

3.4 Praktisk metod 
Data som presenteras i denna uppsats är månadsavkastningen för aktieportföljer 

bestående av företag som verkar inom den svenska Stockholm stock exchange, den 

amerikanska New York stock exchange och den japanska Tokyo stock exchange. 

Datainsamlandet sträcker sig från 1990-03-31 till 2011-03-31, där aktieportföljer har 

skapats den sista mars varje år mellan perioden 1990-03-31 till 2009-03-31. En viktig 

del i denna studie är att den är ett ex ante test, då den undersöker huruvida det har varit 

möjligt att erhålla abnorm avkastning och om marknaden är effektiv, utifrån i förväg 

bestämda kriterier. Detta innebär således att det för den observerade tidsperioden har 

varit möjligt för investerare att använda sig av dessa kriterier vid investeringsbeslut. 

Varje aktie i portföljerna har varit kvar i portföljen i antingen två år eller tills det att 

priset på aktien ökat med 50 %. Totalt har över en miljon företag-år-observationer 

utförts där varje sökning representerar en observerad variabel för ett företag per 

årsbasis. All information om företagens avkastning samt obligationsräntor är taget 

direkt från Thomson Datastream Advance av Thomson Financials. Databasen har vi fått 

tillgång till via datasal tre i Umeå Universitetsbibliotek. Thomson Datastream Advance 

är en databas som erbjuder och tillhandahåller både historisk samt aktuell finansiell 

data. Detta innefattar finansiell data för enskilda företag, olika aktieindex, obligationer, 

räntor, samt mycket annat. 

3.4.1 Konstruktion av aktieportföljer 

Vid datainsamlingen har egna listor skapats för vilka företag som ska ingå. Detta då de 

färdigkonstruerade listorna i Thomson Datastream Advance enbart innefattar företag 

som fortfarande existerar och därför bortser från företag som exempelvis blivit 

uppköpta, blivit utestängda från börsen, alternativ gått i konkurs. Dessa listor innehåller 

även dubbletter av företag då de innefattar samtliga aktier från samma företag.  

Hade dessa listor använts finns därför risk för att resultaten i studien blivit missledande 

då sannolikheten är stor att samma företag hade tagits med två gånger under samma år 

då både A- och B-aktien exempelvis räknats med. Listorna är konstruerade genom att i 

Thomson Datastream Advance göra vad som benämns som Equity search och där söka 

efter de företag som fortfarande existerar samt de som blivit avstängda eller som 
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Thomson Datastream Advance definierar som döda, på de respektive marknaderna. Vi 

har här även sökt efter vad Thomson Datastream Advance definierar som Major 

security och Equity för att på så sätt undvika att få med båda A- och B-aktier, utan 

enbart den aktien som klassificeras som den största (Major security). Termen Equity 

syftar till att enbart konstruera listor som består av aktier och inte räkna med andra 

finansiella instrument som är kopplade till aktierna, något som de ursprungliga listorna 

inte alltid varit justerade från. Under termen Exchange angavs New York, Stockholm och 

Tokyo Stock Exchange för att på så vis begränsa till respektive marknad. Resultatet av 

denna sökning blev 1029 företag på den svenska marknaden, 8012 företag på den 

amerikanska marknaden och 3153 företag på den japanska marknaden. Dessa listor 

innefattar dock även företag som blivit uppköpta eller av andra anledningar inte fanns 

med på den ordinarie listan innan den period vi har undersökt i denna uppsats. Detta 

eftersom det i Thomson Datastream Advance inte finns någon möjlighet att ställa in ett 

tidsintervall för när företagen ska blivit utestängda eller av andra anledningar 

avnoterade. Vi har dock gjort antagandet att dessa företag kommer att sorteras bort per 

automatik då det inte finns någon data för dessa om de inte existerar de år vi 

undersöker. All data från Thomson Datastream Advance har sedan automatiskt bildat 

Microsoft Excel filer. I Microsoft Excel är det även möjligt att se datumen då de företag 

som av någon anledning inte längre är noterade slutade vara det. Detta har även gjort det 

möjligt för oss att kontrollera huruvida vårt ovanstående antagande har varit korrekt. 

Genom att konstruera dessa listor har vi även undvikit ett så kallat survivor bias. 

Survivor bias uppstår när enbart aktier som fortfarande existerar studeras. Detta kan då 

ge en skev bild av resultaten och sänka studiens reliabilitet.  

I vissa fall har företag som tagits med i portföljerna av någon anledning blivit 

avnoterade under investeringsperioden, detta kan ha skett om företaget gått i konkurs, 

blivit uppköpt, blivit sammanslaget med ett annat bolag, alternativt avnoterats. Då den 

behandlade mängden data varit för stor för att utföra unika undersökningar om 

exempelvis aktieägare erhållit ersättning vid dessa tillfällen har ingen hänsyn tagits till 

detta. Vid de tillfällen då ovan beskrivna situationer uppstått ger Thomson Datastream 

Advance dessa företag en konstant aktiekurs. Denna är densamma som aktiekursen som 

företaget senast handlades för innan det att företaget avnoterades. Vid dessa tillfällen 

har portföljerna manuellt justerats och enbart aktiekursen fram tills avnoterings datum 

har varit kvar.  

Då uppsatsen innefattar en stor mängd data har vi med hjälp av Thomson Datastream 

Advance och Microsoft Excel använt oss av att programmera in formler samt använt 

vad som i Microsoft Excel benämns som VBA programmering i macros för att 

underlätta hanteringen av data. Macros är ett sätt att programmera i Microsoft Excel 

vilket innebär att bearbetningen av data kan underlättas. Det finns alltid en risk att 

programmeringen av dessa macros blir fel på liknande sätt som när data bearbetas 

manuellt, vi har dock försökt att undvika detta genom att utföra regelbundna 

stickprovskontroller av de resultat som programmeringen genererar. Fördelarna med att 

programmera via macros är att risken för att göra mänskliga fel vid data bearbetningen 

minskar, förutsatt att dessa macros är korrekt programmerade.  
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3.4.2 Kriterierna 

De kriterier som vi har undersökt är som nämnts tidigare: 

1. En vinst/pris multipel som är minst dubbelt så stor som obligationsräntan för en AAA 

obligation. 

3. En aktieutdelningsavkastning som är minst två-tredjedelar av avkastningen från en 

AAA obligation. 

6. De totala skulderna ska vara mindre än företagets bokförda värde.  

9. Företagets vinstökning under de senaste 10 åren ska i genomsnitt vara minst sju 

procent årligen. 

Dessa kriterier har i Thomson Datastream Advance skrivits om till den senare delen av 

följande formler för att på så sätt erhålla korrekt data: 
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Där, 

     Vinst per aktie från föregående årsredovisning 

   Justerat stängningspris 

   Obligationsräntan för en AAA obligation i USA och approximationer för denna i 

Sverige och Japan, då det på dessa marknader inte funnits någon AAA obligation att 

tillgå  

     Utdelning per aktie från föregående årsredovisning 

    Totala skulder 

    Företagets bokförda värde 

Då samtliga av Grahams kriterier baseras på att de ska vara större alternativt mindre än 

ett visst värde har sedan mängden data som dessa fyra formler genererar sorterats i 

Microsoft Excel. Detta har skett genom att använda Microsoft Excels filter funktion där 

det är möjligt att filtrera bort de företag som inte genererar ett värde i den storlek som 

Grahams kriterier kräver. Denna filtrering har skett utifrån den första delen i de 

ovanstående formlerna.  
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3.4.3 AAA Obligationsränta 

Som obligationsränta i formlerna 10 och 11 har vi har använt Moody's Seasoned Aaa 

Corporate Bond Yield index (Kod i Thomson Datastream Advance: FRMCAAA) för att 

uppskatta medelavkastning för en AAA obligation i USA. Moody's Seasoned Aaa 

Corporate Bond Yield index har publicerats dagligen sedan 1929 och består av nästa 

100 företagsobligationer där varje obligation har ett utestående värde av minst 100 

miljoner dollar, varje obligation har även lika vikt i indexet (Thomson Datastream 

Advance). Detta index försöker att återspegla obligationer med 30 års löptid och 

obligationer med kortare löptid än 20 år avvecklas (Federal Reserve Bank of St. Louis, 

2011). Indexet mäter den genomsnittliga lånekostnaden för ett företag på den 

amerikanska marknaden med det högsta kreditbetyget (Thomson Datastream Advance).  

För Sverige och Japan finns inte något motsvarande index vilket har inneburit att vi 

därför har approximerat denna avkastning. Vi har använt ett liknande förfarande som 

Klerck och Maritz (1997, s. 27) för att uppskatta obligationsräntorna för dessa länder. 

Då Klerck och Maritz testade Grahams investeringsstrategi på Johannesburg Stock 

Exchange använde de sig av RSA-long term gilt som approximation för avkastningen 

för AAA obligationer. Detta är ett index bestående av Sydafrikas utestående 

statsobligationer med lång löptid. För Sverige användes därför vad Thomson 

Datastream Advance beskriver som Sweden Bond Yield Govt.10 yr (Kod: SWEGLTB) 

och för Japan användes Japan Bond Yield Govt.10 yr (Kod: JAPGLTB), båda dessa 

motsvarar statsobligationer med 10-års löptid. För att undersöka om detta var en bra 

approximation jämförde vi även den amerikanska Bond Yield Govt.10 yr med Moody's 

Seasoned Aaa Corporate Bond Yield index för att på så sätt se om dessa två index rör 

sig enligt liknande mönster, detta illustreras i figur 2. Förändringarna i de båda indexen 

visar även på ett linjärt samband, förändras den ena följer den andra efter (Ruppert, 

2004, s.173).  

 

Figur 2: Graf över hur den 10-åriga amerikanska statsobligationsavkastningen rör sig i jämförelse med 

avkastningen från AAA obligations index för perioden 1990-2009. 

Som figur 2 visar rör sig de båda indexen efter snarlika mönster. Dock är avkastningen 

för AAA obligationsindexet något högre än statsobligationsavkastningen. Det hade här 

varit möjligt att istället använda någon annan typ av approximation för att representera 

detta index alternativt konstruera ett eget index. Dock anser vi att statsobligationer med 

10-års löptid speglar AAA obligationsindexet på ett bra sätt. Då dessa 

statsobligationsräntor är relativt enkla att finna samt att de finns för de flesta marknader 

anser vi att de är lämpliga att använda då det troligtvis är dessa som privatspararare har 

möjlighet att använda sig av. Då AAA obligationsindexet är något högre än den 10-
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åriga amerikanska statsobligationen hade det även varit möjligt att använda någon form 

av påslag för detta index. Risken är dock stor att detta påslag blir skevt beroende på 

vilken tidsperiod som används, vilket var anledningen till att denna metod uteslöts. 

Nedan illustreras hur de olika obligationsräntorna rör sig i förhållande till varandra 

under perioden 1990-2009. Detta kommer att påverka mängden företag som möter de 

olika kriterierna på de respektive marknaderna eftersom skillnaden mellan de olika 

räntorna i vissa fall är mycket stor. För Japan som här har den lägsta obligationsräntan 

innebär detta att det är lättare för företag att möta Grahams kriterier i jämförelse med de 

andra marknaderna, detta gäller framförallt i början av 1990 och under 1996.  

 

Figur 3: Uppskattade obligationsräntor för samtliga marknader.  

3.4.4 Riskfri ränta 

Den riskfria räntan som använts för att riskjustera avkastningen i CAPM samt Fama och 

French tre-faktor modell är hämtade från Thomson Datastream Advance för Sverige och 

Japan. För Sverige användes vad som benämns Sweden Treasury Bill 30 day (Kod: 

SDTB30D) vilket motsvarar svenska statsskuldväxlar med trettio-dagars löptid. 

Avsaknaden av data från Thomson Datastream Advance för den japanska marknaden 

ledde till att två olika räntor använts mellan olika perioder. För perioden 1990-03-31 till 

1993-03-31 användes Japan Call Money ”Dead'' (kod: JAPCALL). Detta är en ränta 

som ofta används i empiriska sammanhang för att uppskatta den riskfria räntan i Japan 

(Hamao, 1991, s. 94). För perioden 1993-03-31 fram till 2011-03-31 har Japan Gensaki 

T-bill 1 month (Kod: JPTBG1M) använts, som är den faktiska japanska reporäntan.  

Gensaki-räntan är egentligen att föredra eftersom även privatpersoner kan placera i 

denna, i call money-räntan kan endast finansiella institutioner placera vilket gör att den 

inte blir lika teoretisk försvarbar (Hamao, 1991, s. 94-95). Dock är skillnaden i räntorna 

marginella och bör därför inte påverka resultaten. För den amerikanska marknaden 

användes U.S. Treasury bills (T-bills) med en-månads löptid (French, 2011).  

3.4.5 Aktieportföljernas avkastning 

Då uppsatsen avser att testa olika kombinationer av Grahams kriterier har vi i Microsoft 

Excel skapat dokument där vi kombinerat kriterier för de olika marknaderna för den 

tidsperiod som avsett att undersökas. Kombinationerna av kriterierna är:  
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 1, 3 och 6 

För att undersöka om det är möjligt att öka avkastningen för portföljerna genom att 

använda fler kriterier har vi även skapat portföljer baserade på följande kombinationer 

av kriterierna: 

 1,6 och 9 

 1,3,6 och 9 

Vi har i Microsoft Excel skapat portföljer baserade på dessa kriterier varje år för 

perioden 1990-2009. Aktierna är inköpta den sista mars varje år och de har behållits 

antingen i två år eller tills att deras pris ökat med 50 %, då detta är vad Graham föreslår 

att en investerare bör göra (Rea, 1977, s. 71). För att beräkna månadsavkastningen för 

aktierna har vi använt oss av justerade aktiepriser samt aktieutdelning per aktie och 

utformat följande formel:  

 
    

(      )       

    
 

 

(14) 

Där,  

   = Aktiens avkastning för månad t 

   = Aktiens justerade pris i slutet av månaden t 

   = Utdelning för aktien för månad t 

    = Aktiens justerade pris i slutet av månaden t-1 

Huruvida aktierna har ökat 50 % i värde har kontrollerats ett år efter det att aktierna 

blivit inköpta. Det vill säga om aktien blivit inköpt 1990-03-31 så har kontrollen utförts 

1991-03-31, anledningen till detta är då vi har antagit att investeraren är passiv och att 

denne därför inte kontrollerar sitt aktieinnehav regelbundet, vilket också är ett liknande 

förfarande som Oppenheimer (1984) använder i sin studie. 

 Kontrollen har utförts genom att skapa en formel i Thomson Datastream Advance som 

jämför priset på aktien i tiden t med priset i aktien i tiden t-1, där tiden t motsvarar den 

sista mars för det år som observeras och t-1 motsvarar aktiepriset den sista mars 

föregående år. Därefter har vi räkna ut om denna ökning är större eller lika med 50 %. 

Vi har sedan använt oss av filter funktionen i Microsoft Excel för att på så sätt filtrera 

bort avkastningen för det nästkommande året för de företag som erhållit ett positivt 

resultat av denna filtrering. Detta kan jämföras med att en investerare skulle sälja aktien 

efter ett år om aktien har genererat en avkastning som är större eller lika med 50 %.  

3.4.6 Övriga tester 

För att testa huruvida 50 % regeln ökar avkastningen för portföljerna har vi också 

undersökt hur portföljernas avkastning varit om alla företag hade funnits kvar i 

portföljerna under en tvåårig period. Denna avkastning kommer att presenteras i 

resultatavsnittet och kommer sedan att jämföras mot de portföljer som inte innehåller 

avkastningen från de företag som har ökat i värde med 50 %.  
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Contrarian strategin menar att de företag som har haft en stark positiv utveckling 

kommer att bli överprissatta och därför kommer att bli de framtida förlorarna. Vi har 

därför undersökt huruvida det är möjligt att erhålla högre avkastning genom att inta en 

kort position i de företag som har haft en positiv utveckling med 50 %. Detta har skett 

genom att enbart skapa portföljer baserade på de företag som haft en positiv utveckling 

med 50 %. För dessa portföljer har sedan avkastningen kontrollerats under det 

nästkommande året med ambitionen att dessa portföljer ska generera en negativ 

avkastning. Avkastningen för dessa portföljer har kontrollerats på samma sätt som de 

ursprungliga portföljerna. 

Graham menade att det även skulle vara möjligt att erhålla en hög avkastning genom att 

inta en kort position i de företag som är längst ifrån att möta Grahams kriterier (Rea, 

1977, s. 71-72). Detta påstående har därför också undersökts. Dessa tester har utförts 

genom att vända på Grahams kriterier, portföljer har sedan bildats på samma sätt som 

för de ursprungliga portföljerna. Det vill säga genom att låta kriterium 1 vara mindre än 

två enligt ekvation 10, kriterium 3 ska vara mindre än 0 enligt ekvation 11 och slutligen 

ska kriterium 6 också vara större än 0 enligt ekvation 12. När dessa filter sedan vändes, 

blankades företagen som var längst ifrån att kvalificera sig till de ursprungliga 

kriterierna. Dessa aktier har varit kvar i portföljen i antingen två år eller tills det att de 

haft en negativ utveckling med 50 %.  

Då detta endast är ett förslag från Graham som inte blivit vetenskapligt testat finns 

därför inte några tidigare studier inom området. Detta medfört att vi utvecklat metoden 

efter vad vi ansett att Graham syftat till. Det finns därför risk för att denna metod kan 

vara felspecificerad då Grahams ord kan ha misstolkats. 

3.4.7 Portföljernas storlek 

När vi har konstruerat portföljer har vi bestämt att de som mest får innehålla 35 stycken 

olika aktier. Detta kan tyckas vara ett stort antal aktier för en privatinvesterare men det 

är ett förvarande som tidigare använts av Oppenheimer (1984) samt Klerck och Maritz 

(1997). Portföljstorleken får till viss del även stöd av Statman (1987, s. 353-355) då han 

menar att en portfölj bör innehålla minst 30 stycket olika aktier för att vara 

väldiversifierad. Vi har därför ansett att denna portföljstorlek är lämplig att undersöka 

då den också underlättar jämförelser av resultaten från denna studie med de som tidigare 

har utförts. Det är dock inte för alla år detta har varit möjligt och då har vi istället skapat 

portföljer som består av de företag som lever upp till kriterierna, ett tillvägagångssätt 

som också tidigare forskare använt sig av. De år då det har varit möjligt att skapa 

portföljer bestående av 35 stycken företag har detta utförts. Då fler än 35 stycken 

företag har mött kriterierna har vi först tagit bort de företag som uppfyllt kriterierna det 

tidigare året och sedan gjort ett slumpmässigt urval av de företag som ska vara kvar i 

portföljen, detta för att i så stor utsträckning som möjligt minimera risken för data 

snooping i resultaten.  

Det slumpmässiga urvalet har skett genom att använda slumpvariabelfunktionen i 

Microsoft Excel, vilken ger varje företag ett slumpmässigt nummer för just det året. 

Sedan har listan över företag filtrerats där det enbart är de 35 företag med störst 

slumpmässigt nummer som kommer att vara kvar. Företagen i aktieportföljerna är lika 

viktade, vilket innebär att ingen hänsyn har tagits till huruvida de är stora respektive 

små företag alternativt hur väl de uppfyller kriterierna. Detta har varit det vanligaste 

tillvägagångssättet i tidigare studier och det är även därför vi har valt att inte vikta 

aktieportföljerna. För att testa huruvida portföljernas storlek påverkar avkastningen har 
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även portföljer på den amerikanska marknaden konstruerats där det inte funnits någon 

gräns för hur många företag som får vara i portföljen och där har istället alla företag 

som möter kriterierna tagits med i portföljen. Detta test fungerar till viss del för att 

bekräfta vad vi kommer fram till, då det alltid finns en viss risk att något går fel när 

företagen i portföljen slumpas ut. Om portföljerna baserade på 35 aktier och portföljerna 

baserade på alla aktier genererar snarlika resultat styrker det studiens resultat.  

3.4.8 CAPM och Fama & French tre-faktor modell 

Då vi vill undersöka huruvida CAPM kan förklara portföljernas avkastning har vi 

använt oss av regression mellan portföljernas månadsavkastning och 

månadsavkastningen på marknaden. Båda dessa avkastningar har varit justerade från 

den riskfria räntan. Genom att använda regression får vi svar på hur bra CAPM kan 

förklara avkastningen i portföljerna. Regressionen genererar också ett alfavärde vilket är 

interceptet i CAPM regressionen och som i en perfekt modell bör vara lika med noll. 

Om alfa istället är positivt så innebär det att portföljerna genererar en bättre avkastning 

än vad som förväntas av dem utifrån CAPM. Data som presenteras i denna uppsats är 

genomsnittliga värden baserade på 19 regressioner för varje portfölj och totalt 251 

observationer. Det hade i detta skede även varit möjligt att enbart utföra en regression 

för hela tidsperioden för varje portfölj. Dock innebär detta att betavärdena hade varit 

konstanta för denna period vilket hade varit ett felaktigt antagande eftersom ständigt nya 

aktier tillkommer i portföljerna. Då detta även är ett förfarande som Oppenheimer 

(1984) samt Klerk och Maritz (1997) tidigare använt sig av finner vi det därför lämpligt. 

För att testa huruvida Fama och French tre-faktor modell bättre förklarar portföljernas 

avkastning har vi studerat den amerikanska marknaden. Detta då vi anser att det bör 

vara tillräckligt att se till denna marknad för att göra relevanta slutsatser då denna 

marknad är den största av de som vi undersöker. 

För att beräkna Fama och French tre-faktor modell behövde vi först värden för SMB 

och HML. Dessa erhålls genom att först rangordna företagen på den amerikanska 

marknaden utifrån deras storlek från största till minsta, vilket mättes genom 

marknadsvärdet, där företagen delades upp i två grupper beroende på om de var stora 

eller små. Därefter delades de båda grupperna in i tre stycken undergrupper vardera 

utifrån deras B/M. De 30 % som hade det lägsta B/M-värdet bildade en grupp bestående 

av de minsta företagen, de 40 % som hade ett B/M-värde som var i mitten bildade en 

mellangrupp och de 30 % som hade de högsta B/M-värdet bildade den största gruppen. 

B/M-värdet beräknades på samma sätt som Fama och French (1993, s. 10) tidigare 

använt sig av där det bokförda värdet kommer från företagets räkenskapsår t-1 delat på 

marknadsvärdet i slutet av december år t-1. Totalt bildades på detta sätt sex stycken 

portföljer. SMB beräknas sedan genom att ta medelavkastningen för de små portföljerna 

subtraherat med medelavkastningen från de stora portföljerna. För att beräkna HML 

räknade vi först ut medelavkastningen för de två portföljerna med det högsta B/M-

värdet subtraherat med medelavkastningen för de två portföljerna med det lägsta B/M-

värdet. HML och SMB faktorerna har utifrån detta tillvägagångssätt bildats för den 

amerikanska marknaden mellan perioden 1990-2009. Vi har sedan använt oss av dessa 

förklarande variabler tillsammans med variabeln för avkastningen på marknaden 

subtraherat med den riskfria räntan. Genom dessa tre förklarande variabler har sedan 

multipel regression utförts i Microsoft Excel för att på så sätt beräkna α, si, hi och β. 

French (2011) har också en databas där han tillhandahåller värden för SMB och HML 

baserade på den amerikanska marknaden, för att undersöka om det var möjligt att öka 
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förklaringsgraden genom att istället använda dessa värden har även regression utförts 

där dessa värden använts.  

Förklaringsgraden för dessa regressioner blev dock marginellt lägre än då SMB och 

HML räknades ut manuellt. De data som presenteras i tabellerna i nästkommande del 

kommer därför att baseras på de värden för SMB och HML då de beräknats manuellt. 

Dessa tabeller består precis som för CAPM av genomsnittliga värden från 19 

regressioner för varje portfölj baserat på 251 observationer. 

3.5 Statistiska test 
För att statistiskt kunna analysera data har både SPSS och Microsoft Excel använts. Då 

denna uppsats baseras på en stor mäng unika observationer har det varit viktigt att 

underlätta databearbetningen i största möjligt utsträckning. Därför har Microsoft Excel 

varit det program som huvudsakligen har använts för att statistiskt testa portföljernas 

avkastning. Detta har skett genom att använda Excel-tillägget Analysis ToolPak som 

Microsoft tillhandahåller. Genom att använda detta tillägg i Microsoft Excel är det 

möjligt att göra liknande test som de i SPSS men med fördelen att data kan behandlas 

direkt i Microsoft Excel. Emellertid har resultaten av dessa statistiska test också 

jämförts mot de statistiska värden som SPSS genererar för liknande test för att på så sätt 

kontrollera att dessa värden är korrekta.  

3.5.1 T-test 

De flesta av hypoteserna har undersökts genom t-test, detta test är lämpligt då vi har för 

avsikt att undersöka om medelvärdet för en viss variabel är signifikant högre eller lägre 

gentemot den jämförda variabeln. Om det observerade t-värdet är över eller under en 

viss nivå förkastas H0.  

 
  

(     )

(  (√ )
 

 

(15) 

Där:  

   Stickprovsmedelvärdet 

    Det hypotetiska populationsmedelvärdet 

   Samplets standardavvikelse 

   Stickprovs storlek 

T-testen har utförts genom att använda dataanalys funktionen i Microsoft Excel, där 

huvudsakligt fokus varit att analysera förklaringsgraden för variablerna i 

marknadsmodellerna CAPM samt Fama och French tre-faktor modell, samt hur olika 

medelvärden skiljer sig. De t-test som är utförda är dels test där variansen antas vara 

konstant vilket innebär att frihetsgraderna i formeln är konstant. Även t-test där olika 

varians antas har använts, dessa har använts vid jämförelser mellan avkastning för olika 

marknader. 
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3.5.2 F-test 

För att undersöka om det finns några skillnader i variansen mellan de konstruerade 

portföljerna och marknaden användes f-test som återfinns under dataanalys i Microsoft 

Excel. För att fastställa om varianserna skiljer sig divideras varje portföljernas varians 

med marknadens, om detta värde blir signifikant skiljt från ett kan H0 förkastas.  

 
  

  
 

  
  

 

(16) 

Där: 

  
   Variansen för portföljen 

  
   Variansen för marknaden 

3.6 Kritik 
Teoretisk kritik som kan riktas till detta arbete är att det inte finns några teorier som är 

kopplade till kriterierna 6 och 9. Detta beror på att några tydliga sådana teorier eller 

studier inte har varit möjliga att finna. För kriterium 9 finns det studier som studerat 

stabilitet i E/P, dock är detta inte direkt kopplat till det ursprungliga kriteriet då det 

syftar till företagets vinst. Detta har medfört att dessa artiklar inte har kunnat användas. 

Detta arbete innefattar en stor mängd data och det har därför inte varit möjligt att 

manuellt bearbeta denna för att säkerställa att den behandlas korrekt. Vi har istället 

använt mycket formler och programmering för att automatisera databearbetningen, om 

dessa skulle vara felspecificerade kan det innebära systematiska fel i databearbetningen 

vilket då skulle minska uppsatsens validitet. För att minska risken för detta har 

kontroller utförts av resultaten för att försäkra att formlerna och programmeringen är 

korrekt. För många av de konstruerade portföljerna har företagen slumpats, detta har 

skett genom att använda slumpfunktionen i Microsoft Excel. Det finns dock risk att 

skevheter förekommit i denna sumpning där vissa grupper av företag är 

överrepresenterade vilket skulle påverkat studiens reliabilitet. Det var bland annat för att 

minska risken för sådana effekter som hypotes två konstruerades. Denna hypotes avser 

att undersöka huruvida det förekommer någon signifikant skillnad mellan avkastningen 

för portföljer bestående av alla företag som kvalificerar till portföljerna och de företag 

som slumpats fram. Kritik kan även riktas mot att 35 stycken företag är för många för 

en vanlig investerare. Även om detta till viss del är korrekt anser vi att det har varit 

viktigt att undersöka detta antal då tidigare studier som undersökt Grahams kriterier 

använt denna storlek på portföljerna. Vi anser därför att det har varit viktigt att 

observera denna portföljstorlek för att på så sätt underlätta jämförelser med tidigare 

studier.  

Eftersom det inte finns något AAA obligationsindex för Sverige eller Japan har dessa 

uppskattats, detta innebär alltid en viss risk för att uppskattningen är inkorrekt. Även om 

vi kunnat visa att det uppskattningsindex som använts rör sig enligt liknande mönster 

som ett AAA obligationsindex så är avkastningen för uppskattningsindexet något lägre. 

Det hade därför varit möjligt att använda ett påslag till detta index för att det i större 

utsträckning skulle efterliknat AAA obligationsindexet. Då skillnaden mellan dessa två 

dock varierar mellan olika tidsperioder finns risk för att detta påslag dock skulle bli 

inkorrekt, varvid detta förfarande inte användes.  
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De företag som har blivit uppköpta eller av andra anledningar slutat vara noterade på de 

respektive marknaderna har inte i detalj kontrollerats. Thomson Datastream Advance 

ger dessa företag en konstant aktiekurs som vi därefter enbart behållit för den sista 

månaden. Det hade i detta skede varit möjligt att manuellt undersöka varje enskilt 

företag som avnoterats, dock hade detta tillvägagångssätt tagit avsevärt med tid. Därför 

har istället stickprov utförts för att undersöka vad som inträffat med dessa företag och 

för att försäkra att den avnoterings kurs som Thomson Datastream Advance presenterar 

är korrekt.  

Ingen tidigare studie har undersökt om det varit möjligt att öka avkastningen genom att 

inta en kort position i de företag som är längst ifrån att kvalificera sig till portföljerna. 

Det finns därför risk för att dessa portföljer konstruerats felaktigt då vi vid skapandet av 

dessa enbart tolkat Grahams tidigare påstående. Denna risk går inte att eliminera, dock 

har både tolkningen av Grahams påstående samt skapandet av portföljerna skett 

noggrant och genom dialog mellan uppsatsens båda författare.  

Då justerade stängningspriser använts för att beräkna avkastningen för portföljerna har 

vi antagit att aktier både köpts och sålts till stängningskurs. Detta kan leda till skeva 

avkastningar framförallt hos små företag som handlas mindre frekvent då skillnaden 

mellan köp och säljkursen kan vara stor, vilket kan sänka studiens reliabilitet. Dock har 

portföljerna inte visat på någon tydlig överrepresentation av mindre företag vilket leder 

oss till slutsatsen att effekten av denna risk endast är marginell. 

Uppsatsen baserats på överlappande tidsperioder där portföljer bildats varje år och 

sedan innehafts i två år. Detta kan innebära vissa risker framförallt då statistiska test 

utförs där varje portfölj har behandlas enskilt. Vi har framförallt valt detta förfarande då 

det används av både Oppenheimer (1984) samt Klerck och Maritz (1997) och för att 

underlätta jämförandet med dessa studier. Det datum vi använt för skapandet av 

portföljer är valt utifrån antagandet att årsrapporterna från tidigare år bör vara 

tillgängliga vid detta datum, detta är även ett datum som tidigare studier använt sig av. 

Dock finns det risk för att dessa årsrapporter inte är inrapporterade detta datum för vissa 

företag vilket skulle minska studiens tillförlitlighet och följaktligen reliabilitet. Vi 

bedömer dock denna risk som marginell vilket gör att vi anser att detta tillvägagångsätt 

bör vara lämpligt att använda. Då redovisningsstandarden för de olika marknaderna 

skiljer sig från varandra kan det vara möjligt att detta påverkar de siffror som företagen 

sedan inrapporterat till Thomson Datastream Advance, vilket sedermera påverkar 

jämförelsen mellan de olika marknaderna. Vi har inte tagit någon hänsyn till detta utan 

förlitar oss på att de siffror som är inrapporterade till Thomson Datastream Advance är 

korrekta och att de därför är möjliga att jämföra. Även redovisningsprinciperna inom de 

respektive marknaderna förändras över tiden. Detta innebär till exempel att vad som 

definieras som vinst när Graham skapade kriterierna inte är detsamma som vad 

begreppet innefattar idag, vilket därför kan ge en felaktig bild av det ursprungliga 

kriteriet. Den rapporterade vinsten kan också ha förändrats under de år som studien 

innefattar. Konsekvensen av detta skulle följaktligen bli att aktierna inte kvalificerar sig 

till portföljerna utifrån samma grunder varje år, detta är dock inte något som ytterligare 

undersökts. Vidare finns risk att andra statistiska tester hade varit mer lämpliga att 

använda för att besvara någon eller några av uppsatsens hypoteser. Vi anser dock att de 

utförda testerna besvarar vad de avser varvid detta inte vidare undersökts.   



 
43 

 

4 Resultat och analys  
Vi inleder detta kapitel med att visa på deskriptiva data som syftar till att redogöra för 

den avkastning som de olika portföljerna har genererat. De portföljer som vi har testat är 

konstruerade utifrån i huvudsak tre olika typer av sammansättningar av Grahams 

kriterier, dessa är: 1 & 6; 3 & 6 och 1, 3 & 6, därefter har ytterligare två 

sammansättningar testats, dessa är: 1, 6 & 9 och 1, 3, 6 & 9. Tabell 1 illustrerar hur 

många företag som mötte de olika sammansättningarna av kriterierna för de respektive 

marknaderna per årsbasis. Av denna tabell går det att utläsa att det är flest företag som 

kvalificerar till portföljerna på den japanska marknaden och minst på den svenska 

marknaden. Konsekvensen av detta blir att portföljer oftare slumpas på de japanska och 

amerikanska marknaderna då det är vanligt för dessa marknader att fler än 35 företag 

kvalificerar till portföljerna. För den svenska marknaden har det istället varit vanligt 

förekommande vid bildandet av portföljer att alla företag som möter kriterierna har 

ingått i portföljerna. Detta gäller framförallt för de portföljer som innehåller fler 

kriterier då det för dessa portföljer är färre företag som kvalificeras. För den japanska 

och svenska marknaden går det även att utläsa att det för samtliga portföljer är fler 

företag som kvalificerar i slutet av observationsperioden än i början.  

Tabell 1: Totalt antal företag som kvalificeras till portföljerna på de respektive marknaderna. 

 

1 & 6 3 & 6 1, 3 & 6 1, 6 & 9 1, 3, 6 & 9 

Årtal NYSE SSE TSE NYSE SSE TSE NYSE SSE TSE NYSE SSE TSE NYSE SSE TSE 

1990 146 13 5 128 13 4 95 11 2 67 0 2 50 0 2 

1991 158 20 11 127 18 5 91 15 4 69 0 2 44 0 2 

1992 183 22 46 146 21 37 99 20 20 69 1 9 47 1 7 

1993 177 28 95 144 27 73 93 24 45 64 1 12 44 1 7 

1994 189 31 75 145 30 57 94 25 36 59 5 9 40 4 6 

1995 178 28 140 143 27 113 83 22 67 53 4 12 34 3 9 

1996 177 33 154 140 32 121 85 27 77 70 6 14 43 5 14 

1997 153 28 360 113 32 406 64 23 257 60 4 33 33 3 26 

1998 117 35 580 72 41 786 36 29 503 44 4 61 15 3 53 

1999 148 54 615 111 60 828 66 45 550 36 11 51 23 10 47 

2000 134 42 591 83 43 781 47 31 516 30 9 37 14 5 30 

2001 146 57 774 86 62 1019 48 43 716 38 13 68 14 11 65 

2002 129 54 805 67 69 1061 34 43 758 35 8 82 9 7 80 

2003 235 88 240 139 93 220 77 71 114 51 8 25 15 8 8 

2004 170 76 816 117 81 1065 43 62 736 39 13 133 7 12 126 

2005 143 65 835 86 77 1129 29 50 756 48 9 214 10 7 196 

2006 89 51 556 55 63 697 12 37 400 26 14 156 6 13 109 

2007 68 33 752 59 51 911 11 22 542 22 10 232 3 9 149 

2008 72 49 1034 61 71 1306 5 31 922 20 8 338 1 7 304 

2009 208 109 1112 131 99 1378 49 80 1031 53 14 283 11 13 272 

 

Data som presenteras i tabell 1 består av totalt 3765 stycken unika observationer där 

observationerna representerar månadsavkastningen per portfölj. Undersökningsperioden 
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för avkastningen börjar 1990-04-30 och den sista månadsavkastningen är uträknad 

2011-03-31. Detta ger oss en total undersökningsperiod på 21 år eller 251 månader. 

Totalt har 25 stycken olika typer av portföljer konstruerats för att besvara uppsatsens 

hypoteser, dock ligger fokus på portföljerna 1 & 6; 3 & 6 och 1, 3 & 6. 

Nedan presenteras hur många företag som i genomsnitt fanns i varje portfölj, utifrån 

denna tabell är det möjligt att göra likande slutsatser som i föregående tabell. Tabell 2 

visar även att för de portföljer som är baserade på kriterierna 1 & 6 och 3 & 6 så 

innehåller även de svenska portföljerna många företag. Detta är en tydlig fördel med 

dessa portföljer och det är något som även Graham (Rea, 1977, s. 70) tidigare visat. 

Graham menar att genom att enbart fokusera på dessa tre kriterier kommer det vara fler 

företag som kvalificerar till portföljerna samt att risken i dessa portföljer blir lägre utan 

att den avkastning som portföljerna genererar signifikant skiljer sig från de övriga 

portföljerna. 

Tabell 2: Genomsnittligt antal företag i varje portfölj från 1990 till 2011, baserat på 19 stycken två-

årsavkastningsperioder och totalt 251 månader.  

 
1 & 6 3 & 6 1, 3 & 6 1, 6 & 9 1, 3, 6 & 9 

 

NYSE SSE TSE NYSE SSE TSE NYSE SSE TSE NYSE SSE TSE NYSE SSE TSE 

Företag 35 31,05 32,3 35 31 31,95 35 28 31,05 33,15 7,1 25,65 20,25 6,1 24,65 

 

 Grahams påstående blir också tydligt när tabell 3 studeras. I denna tabell går det att 

urskilja att den genomsnittliga avkastningen för respektive portfölj inte visar på några 

avsevärda skillnader beroende på vilka kriterier som har använts då de skapats. Det är 

emellertid viktigt att poängtera att denna avkastning inte är riskjusterad och att det 

därför inte går att göra några slutsatser utifrån endast denna tabell, justering för risken i 

portföljerna kommer dock att utföras vid besvarandet av hypotes fem och sex. Ingen av 

de genomsnittliga avkastningarna är negativa även fast de skiljer sig markant mellan de 

olika marknaderna.  

Tabell 3: Genomsnittlig månadsavkastning för portföljerna på de respektive marknaderna, baserat på 19 

stycken två-årsavkastningsperioder och totalt 251 månader. 

 
1 & 6 3 & 6 1, 3 & 6 1, 6 & 9 1, 3, 6 & 9 

 
NYSE SSE TSE NYSE SSE TSE NYSE SSE TSE NYSE SSE TSE NYSE SSE TSE 

Rp (%) 2,249 2,255 0,927 1,855 2,097 0,819 2,347 2,231 0,937 2,02 2,1 0,714 2,11 2,256 0,801 

 

4.1 Test av Grahams kriterier 
En huvudfråga som ställts i denna uppsats är huruvida det med hjälp av Grahams 

kriterier är möjligt att skapa portföljer som genererar bättre avkastning än aktieindex. 

Denna fråga har sedan delats upp för att vara möjlig att besvara och för att se om det går 

att öka portföljernas avkastning genom att använda fler kriterium samt portföljernas 

utformning.  

I turordning presenteras studiens resultat för att på så sätt besvara de hypoteser som 

tidigare har fastställts. 
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4.1.1 Skillnader mellan Grahams kriterier för olika länder 

Då tidigare studier enbart fokuserat på ett fåtal marknader vill vi med den första 

hypotesen finna svar på huruvida det finns några nationella skillnader mellan den 

avkastning som portföljer baserade på Grahams kriterier skapar. För att besvara detta 

har följande hypoteser formulerats: 

H0: μi = μii  

H1: μi ≠ μii 

Där,  

μi = Genomsnittlig månadsavkastning för portfölj i land i, 

μii = Genomsnittlig månadsavkastning för portfölj i land ii. 

Tabell 4 visar t-värdena för dubbelsidiga t-test mellan de olika marknaderna. De utförda 

t-testen kan inte visa på någon statistiskt signifikant skillnad mellan den avkastning som 

portföljer baserade på den svenska och den amerikanska marknaden genererar. Detta är 

inte något förvånande resultat då medelavkastning för dessa portföljer i stor 

utsträckning liknar varandra, vilket går att se i tabell 3. Dock är avkastningen för de 

japanska portföljerna signifikant skiljt från de övriga marknaderna. Detta stämmer för 

en signifikansnivå på 5 % och det stämmer även för en signifikansnivå på 1 % då de 

japanska portföljerna baserade på kriterierna 1 & 6 och 3 & 6 jämförs med de 

amerikanska portföljer som är sammansatta utifrån samma kriterier.  

Tabell 4: Dubbelsidiga t-test mellan månadsavkastningen för olika länder, baserat på 19 stycken två-

årsavkastningsperioder. Då stickproven antar olika varians skiljer sig antalet frihetsgrader.  

 
1 & 6 3 & 6 1, 3 & 6 

 
NYSE/SSE NYSE/TSE SSE/TSE NYSE/SSE NYSE/TSE SSE/TSE NYSE/SSE NYSE/TSE SSE/TSE 

T-värde – 0,012 2,965*** 2,409** – 0,56 2,764*** 2,577** – 0,394 2,718** 2,503** 

Fg  31 32 38 29 32 37 29 29 38 

* = Signifikant vid 10 % nivån, ** = Signifikant vid 5 % nivån, ***= Signifikant vid 1 % nivån. 

Dessa resultat leder oss till slutsatsen att portföljer baserade på Grahams kriterier till 

viss del tycks generera olika avkastning för olika marknader. Resultaten liknar vad 

tidigare forskning av Grahams kriterier kommit fram till. Oppenheimer (1984), Klerck 

och Maritz (1997) samt Rao och Oliver (1993) har alla visat att Grahams kriterier har 

genererat en signifikant högre avkastning än marknaden och de har kunnat visa att detta 

stämmer för både den amerikanska och sydafrikanska marknaden. Då dessa studier är 

utförda över olika tidsperioder är det inte möjligt att jämföra de resultat som 

Oppenheimer (1984) erhållit på den amerikanska marknaden med de Klerck och Maritz 

(1997) erhållit på den sydafrikanska marknaden. Detta innebär att det utifrån dessa 

studier inte är möjligt att finna förklaringar till varför den japanska marknaden utvecklas 

annorlunda än de övriga marknaderna.  

 En förklaring till varför de svenska och amerikanska portföljerna genererar en liknande 

avkastning är att dessa marknader har haft en liknande utveckling till skillnad från den 

japanska marknaden, vilket går att se i figur 4. Detta leder till att förväntningarna på de 

japanska portföljerna inte kan vara lika höga som för de svenska och amerikanska 

portföljerna, då den generella trenden för den japanska marknaden har varit negativ.  
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Figur 4: Utveckling av NYSE Composite Index, Affärsvärlden General Index samt japanska Topix Index för 

perioden 1990-04-01 till 2011-03-01. 

Även den japanska obligationsräntan har haft en negativ utveckling för denna period 

och den är betydligt lägre än för de övriga marknaderna. Detta medför att det krävs 

mindre för att japanska företag ska kvalificera sig till Grahams kriterier. Detta går också 

att urskilja från tabell 1 där det är flest företag som möter kriterierna på den japanska 

marknaden. Då både kriterium 1 och 3 baseras på obligationsräntan för en AAA 

obligation kan detta få stora konsekvenser för vilka företag som tillslut hamnar i 

portföljerna. För den japanska marknaden krävs det därför i princip enbart att företagen 

genererar vinst och har en utdelning för att möta kriterium 1 och 3. Vilket i sin tur 

innebär att det inte nödvändigtvis behöver vara de bästa företagen som finns i dessa 

portföljer. Då den japanska marknaden haft en negativ utveckling bör det dock vara ett 

mindre antal företag som lyckas möta kriterierna 1 och 3 även om obligationsräntan 

varit låg. Därför är en annan möjlig förklaring att de företag som kvalificerat sig till de 

japanska portföljerna helt enkelt haft en sämre utveckling än de företag som kvalificerat 

sig på den svenska och amerikanska marknaden.  

Anmärkningsvärt är att kriterium 6 inte utesluter fler företag på den japanska 

marknaden då detta kriterium inte baseras på någon form av obligationsränta. 

Ytterligare en möjlig förklaring till de observerade skillnaderna är att 

bokföringsstandarden för de respektive marknaderna skiljer sig från varandra. Detta kan 

i sin tur leda till att en jämförelse mellan de olika marknaderna kan bli något skev. Det 

ska dock tilläggas att även de portföljer som utformats på den japanska marknaden 

genererar en positiv genomsnittlig avkastning något som är betydligt bättre än vad den 

japanska marknaden gör, vilket kan indikera att kriterierna även fungerar väl på denna 

marknad.  

4.1.2 Påverkar portföljernas storlek avkastningen   

För att finna svar på huruvida det existerar någon skillnad mellan avkastningen som 

portföljer bestående av maximalt 35 stycken företag genererar med avkastningen från 

portföljer som inte har någon övre gräns för portföljstorleken har följande hypotes 

formulerats: 
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H0: μa = μ35  

H1: μa ≠ μ35 

Där,  

μ35 = Genomsnittlig månadsavkastning för portfölj som innehåller som mest 35 stycken 

företag, 

μa = Genomsnittlig månadsavkastning för portfölj som innehåller alla företag som möter 

Grahams kriterier. 

För att besvara denna hypotes har vi studerat den amerikanska marknaden. Tabell 5 

visar den genomsnittliga avkastningen för de olika portföljerna. Utifrån denna tabell är 

det möjligt att urskilja att avkastningen från portföljerna baserade på samma kriterier 

inte tycks skilja sig åt markant. Även variansen för portföljerna visar på snarlika värden 

förutom för portföljerna baserade på kriterierna 1, 3 & 6 där den är högre för portföljen 

baserade på alla företag som möter kriterierna. Det tycks också finnas ett visst samband 

mellan variansen och avkastningen i portföljerna där de portföljer som har högre varians 

också har högre avkastning. Vilket då skulle stödja teorierna om en effektiv marknad 

där avkastningen är en funktion av den inneboende risken i en tillgång och där 

avkastningen inte kan öka utan att risken också ökar (Malkiel, 2003, s. 60).  

Tabell 5: Genomsnittlig månadsavkastning och varians för portföljer baserad på portföljstorlek, baserat på 19 

stycken två-årsavkastningsperioder. 

 
1 & 6 3 & 6 1, 3 & 6 

 
35 Alla 35 Alla 35 Alla 

Rp (%) 2,249 2,248 1,855 1,812 2,067 2,56 

Varians 1,125 0,893 0,802 0,683 1,099 1,489 

 

För att kunna göra några slutsatser huruvida portföljernas avkastning skiljer sig ifrån 

varandra har vi använt dubbelsidigt t-test mellan avkastningen för de båda portföljerna. 

Resultaten från dessa test redovisas i tabell 6. Inget av dessa test är signifikant på en 10 

% nivå. De första två portföljerna har mycket små t-värden, t-värdet är avsevärt högre 

för portföljerna som är baserad på kriterierna 1, 3 & 6 dock är inte heller denna 

signifikant. 

Tabell 6: T-test mellan portföljer med maximal storlek på 35 företag och portföljer med alla företag som möter 

kriterierna, baserat på 19 stycken två-årsavkastningsperioder. 

 
1 & 6 3 & 6 1, 3 & 6 

Portfölj 35 & Alla 35 & Alla 35 & Alla 

T-värde 0,002 0,157 – 0,599 

 

Dessa resultat leder oss till slutsatsen att det inte går att visa på någon signifikant 

skillnad mellan avkastningen för de portföljer som innehåller 35 stycken företag och de 
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portföljer som innehåller alla företag som möter kriterierna. Detta innebär att H0 utifrån 

den observerade portföljerna inte kan förkastas. Vilket följaktligen innebär att den 

portföljstorlek som Oppenheimer (1984) använde sig av i sin studie tycks vara lämplig. 

Dessa portföljer förefaller därför vara tillräckligt diversifierade för att det inte ska vara 

möjligt att förändra avkastningen genom att öka storleken för portföljerna. Detta 

resonemang får även stöd från Statman (1987) då han menade att en portfölj behöver 

innehålla minst 30 stycken olika aktier för att vara väldiversifierad och att 

diversifieringseffekten sedan blir marginell. Resonemanget talar även för att denna 

investeringsstrategi passar vad Graham definierar som en defensiv investerare (Zweig, 

2003, s. 6). Då det inte tycks ge några signifikanta skillnader i resultatet beroende på 

vilka företag som portföljen innehåller, under förutsättning att dessa företag möter 

Grahams kriterier. Detta gör det därför möjligt för denna investerare att utifrån 

slumpmässigt valda aktier skapa en portfölj som genererar en avkastning som inte är 

signifikant skiljt från vad investeraren skulle erhålla om denne ägde alla aktier som 

kvalificerade sig till portföljerna. Detta gäller dock under förutsättning att portfölj 

storleken är 35 stycken företag. Graham definierar aldrig hur många företag han anser 

att en diversifierad portfölj bör innehålla utan menar istället att det är lämpligt att en 

investerare köper de företag som möter kriterierna (Rea, 1977, s. 69). Resultaten från 

testet indikerar dock att en portfölj inte behöver vara större än att den innehåller 35 

stycken olika företag för att vara väldiversifierad.  

4.1.3 Ökar fler kriterier portföljavkastningen  

För att besvara huruvida det är möjligt att öka portföljens avkastning genom att använda 

sig av fler av Grahams kriterier vid utsorteringen av företag till portföljerna har följande 

hypoteser skapats:  

H0: μl = μa  

H1: μl < μa 

Där,  

μl = Genomsnittlig månadsavkastning för portfölj baserade på kombination av 

kriterierna 1, 3 och 6. 

μa = Genomsnittlig månadsavkastning för portfölj som innefattar kriterium 9. 

Tabell 7 visar den genomsnittliga avkastningen och variansen för samtliga portföljer. 

Utifrån denna tabell är det möjligt att avläsa att avkastningen för de portföljer som 

innehåller kriterium 9
5
 ser ut att likna de övriga portföljernas. Dock finns det vissa 

marknader där portföljerna som innehåller kriterium 9 genererar en lägre avkastning än 

de övriga portföljerna.  

  

                                                           

5
 Kriterium 9 avser att finna företag som genererat en genomsnittlig årlig vinstökning med 7 % de senaste 

10 åren. 
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Tabell 7: Genomsnittlig månadsavkastning och varians för alla portföljer, baserat på 19 stycken två-

årsavkastningsperioder. 

 
1 & 6 3 & 6 1, 3 & 6 1, 6 & 9 1, 3, 6 & 9 

 
NYSE SSE TSE NYSE SSE TSE NYSE SSE TSE NYSE SSE TSE NYSE SSE TSE 

Rp (%) 2,249 2,255 0,927 1,855 2,097 0,819 2,067 2,231 0,937 2,020 2,100 0,714 2,110 2,256 0,801 

Varians 1,125 3,229 2,852 0,802 2,908 2,006 1,099 2,659 2,683 0,721 2,302 1,768 0,786 2,061 1,838 

 

För att kunna göra några statistiska slutsatser har enkelsidiga t-test utförts baserat på 

avkastningen mellan portföljerna på de respektive marknaderna som innehåller 

kriterium 9 och de portföljer som inte innehåller kriterium 9. T-värdena från dessa test 

presenteras i tabell 8. Inget av dessa t-värden är signifikanta för en signifikansnivå på 10 

%, vilket gör att det i detta fall inte är möjligt att förkasta H0. Det går följaktligen inte att 

bekräfta att de portföljer som innehåller kriterium 9 genererar någon bättre avkastning 

än de övriga portföljerna.  

Tabell 8: T-värden mellan portföljer utan kriterium 9 och med kriterium 9, baserat på 19 stycken två-

årsavkastningsperioder. 

Portföljer NYSE TSE SSE 

1, 3 & 6 och 1, 3, 6 & 9 – 0,153 0,286 – 0,05 

1, 3 & 6 och 1,6 & 9 0,172 0,473 0,256 

1 & 6 och 1, 3,6 & 9 0,449 0,258 – 0,002 

1 & 6 och 1, 6 & 9 0,752 0,441 0,287 

3 & 6 och 1, 3, 6 & 9 – 0,905 0,041 – 0,312 

3 & 6 och 1, 6 & 9 – 0,598 0,242 – 0,007 

 

Dessa slutsatser går emot dem som Oppenheimer (1984) tidigare gjort. I sin studie 

finner Oppenheimer (1984, s. 73) stöd för att portföljer som innehåller kriterium 9 ger 

högre avkastning, dock finner Oppenheimer att denna avkastning endast är marginellt 

högre än den som de övriga portföljerna genererar. Oppenheimer testar dock aldrig om 

denna avkastning är signifikant högre än avkastningen för de övriga portföljerna utan 

nöjer sig med att konstatera att avkastningen verkar vara högre för dessa portföljer. 

Graham själv menar att kriterium 9 är ett kriterium för att minska risken i portföljen 

(Rea, 1977, s. 70). Således skulle detta kunna vara en förklaring till varför avkastningen 

för dessa portföljer inte är signifikant högre än för de övriga portföljerna. Då detta 

kriterium syftar till att minska risken i portföljen och inte till att öka avkastningen.  

4.1.4 Varians i portföljerna i förhållande till marknaden 

För att besvara huruvida det är någon skillnad mellan portföljernas varians i jämförelse 

med den som existerar på de marknader där de olika företagen verkar har följande 

hypoteser ställts upp. 
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H0:   
     

  

H1:   
    

  

Där, 

  
  = Varians för portföljerna,  

  
  = Varians för marknaden. 

Tabell 9 visar resultaten från f-tester utförda mellan portföljerna och marknaden. Det 

finns inte några signifikanta skillnader i variansen för Grahams portföljer och 

marknaden. Den osystematiska risken i portföljerna är således inte signifikant högre 

jämfört med marknadens vilket indikerar att företagen som kvalificerar sig till 

portföljerna inte perfekt korrelerade med varandra. Detta tyder bland annat på att 

företagen i portföljerna kommer från olika branscher vilket sänker variansen i 

portföljerna. De portföljer som är konstruerade på den amerikanska marknaden har för 

samtliga portföljer en lägre varians än marknaden, dock är denna aldrig signifikant skiljt 

från marknadens varians. För portfölj 3 & 6 för den amerikanska marknaden är dock 

den genomsnittliga variansen i portföljen avsevärt lägre än för marknaden. För den 

svenska och japanska marknaden går det inte att göra några liknande slutsatser, för 

dessa portföljer är istället den genomsnittliga variansen oftast högre för portföljerna än 

för marknaden. Undantaget för detta är portfölj 1, 3 & 6 för den svenska marknaden 

som har en lägre varians än marknaden, dock är denna skillnad marginell och inte heller 

denna går att statistiskt säkerställa.  

Tabell 9: F-test mellan portföljer och marknaden, baserat på 19 stycken två-årsavkastningsperioder. 

 
Varians Rp Varians Rm F-värde Fg (p/m) P-värde 

NYSE 1 & 6 1,125 1,295 0,869 19/19 0,381 

NYSE 3 & 6 0,802 1,295 0,620 19/19 0,153 

NYSE 1, 3 & 6 1,099 1,295 0,849 19/19 0,362 

SSE 1 & 6 3,229 2,751 1,174 19/19 0,365 

SSE 3 & 6 2,908 2,751 1,057 19/19 0,452 

SSE 1, 3 & 6 2,659 2,751 0,967 19/19 0,471 

TSE 1 & 6 2,852 1,824 1,563 19/19 0,169 

TSE 3 & 6 2,006 1,824 1,099 19/19 0,419 

TSE 1, 3 & 6 2,683 1,824 1,471 19/19 0,204 

 

Dessa resultat går emot de slutsatser som Rao och Oliver (1993, s. 13) tidigare har gjort. 

I deras studie kommer de fram till att standardavvikelsen för portföljer baserade på 

Grahams kriterier var avsevärt högre än marknadens. Vid jämförelsen använder sig Rao 

och Oliver (1993) dock av S&P 500 som jämförelse index och menar att avkastningen 

från detta index bör ses som avkastningen på marknaden. Även om detta är ett vanligt 

antagande så kan det innebära vissa skillnader då deras resultat jämförs med de som 
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presenteras i tabell 9. Detta då vi istället har använt avkastningen för alla företag 

noterade på de respektive marknaderna och definierat detta som avkastningen på 

marknaden. Dock bör inte avkastningen från dessa två index vara allt för skilda från 

varandra vilket inte gör det sannolikt att resultaten enbart skulle bero på detta.  

Skillnaden mellan de resultat som presenteras i denna studie och de resultat som Rao 

och Oliver (1993) tidigare presenterat är dessutom markant, dock avviker de resultat 

som Rao och Oliver presenterar från tidigare studier som undersöker Grahams 

investeringsstrategi. Oppenheimer (1984) som var den förste forskaren att undersöka 

Grahams kriterier presenterar aldrig några värden för varken varians eller 

standardavvikelse i sin studie, emellertid presenterar han de betavärden som hans 

portföljer genererar. Då betavärdet bland annat baseras på variansen i portföljen kan de 

därför ses som en approximation för den risk som portföljerna har. I sin studie finner 

Oppenheimer att betavärdet för portföljerna i ett flertal fall är lägre än ett vilket 

indikerar att portföljerna inte innehar lika stor risk som marknaden och att variansen och 

följaktligen standardavvikelsen i dessa portföljer bör vara lägre än för marknaden. Då 

Rao och Oliver (1993) konstruerar sina portföljer utifrån ett tillvägagångssätt som 

skiljer sig från det vi och övriga studierna som testat Grahams kriterier har använt är det 

möjligt att detta kan förklara de skillnader som förekommer i variansen. I sin studie 

konstruerar Rao och Oliver en portfölj som de inte reviderar under investeringsperioden, 

istället innehar de dessa aktier under en 10-årig period och studerar sedan den 

avkastningen som portföljen har genererat. Då Graham (Rea, 1977, s. 71) menade att 

investeraren istället bör inneha portföljen i maximalt två år finns det även möjlighet att 

risken för portföljen ökar efter denna tidsperiod. Lakonishok et al. (1994) kommer fram 

till liknande slutsatser som dem vi presenterar i tabell 9. I deras studie finner de att 

värdestrategier inte är mer riskfyllda än glamourstrategier och att risken i de portföljer 

som baseras på värdestrategi inte kan förklara dess avkastning.  

4.1.5 Förändring i varians då ytterligare riskkriterium används  

För att undersöka huruvida risken i portföljen förändras då ytterligare riskkriterium 

används har följande hypoteser ställts upp. 

H0:   
    

   

H1:   
    

  

Där, 

  
  = Varians för portföljer baserade på kriterium 9,  

  
  = Varians för de ursprungliga portföljerna. 

Innan hypotesen besvaras har vi i tabell 10 utfört f-test mellan de portföljer som 

inkluderar kriterium 9 och marknaden. Detta test är utfört för att det ska vara möjligt att 

jämföra resultatet med det som presenterades i tabell 9. Ingen av dessa portföljers 

varians är signifikant skiljt från marknaden. Emellertid är det intressant att se att för 

samtliga av dessa portföljer är variansen lägre än för marknaden, vilket kan jämföras 

med tabell 9 där förhållandet i de flesta fall var det motsatta. Portfölj 1, 6 & 9 för den 

amerikanska marknaden har dessutom ett p-värde som är 0,106 vilket är nära en 

signifikansnivå på 10 %.  
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Tabell 10: F-test mellan portföljer som innehåller kriterium 9 och de respektive marknaderna, baserat på 19 

stycken två-årsavkastningsperioder. 

  Varians Rp Varians Rm F-Kvot Fg (p/m) P-värde 

NYSE 1, 6 & 9 0,721 1,295 0,557 19/19 0,106 

NYSE 1, 3, 6 & 9 0,786 1,295 0,607 19/19 0,143 

SSE 1, 6 & 9 2,302 2,751 0,901 17/19 0,359 

SSE 1, 3, 6 & 9 2,061 2,751 0,846 17/19 0,277 

TSE 1, 6 & 9 1,768 1,824 0,969 19/19 0,473 

TSE 1, 3, 6 & 9 1,838 1,824 1,008 19/19 0,494 

 

För att undersöka hypotesen fem och testa om kriterium 9 sänker variansen i 

portföljerna har f-test mellan de ursprungliga portföljerna och de portföljer som 

innehåller kriterium 9 utförts, dessa resultat presenteras i tabell 11. Inget av testen är 

signifikant, dock är det möjligt att notera att p-värdena för dessa test är relativt låga 

framförallt för den japanska marknaden där de i ett flertal fall är strax under 0,2. Det 

tycks också som att variansen ser olika ut för olika portföljer där det framförallt för 

portfölj 1 & 6 är stor skillnad mellan variansen för denna portfölj och variansen för de 

portföljer som innehåller kriterium 9.  

Tabell 11: F-tester mellan portföljer med och utan kriterium 9, baserat på 19 stycken två-

årsavkastningsperioder. 

  F-värde P-värde 

 
NYSE SSE TSE NYSE SSE TSE 

1 & 6 och 1, 3, 6 & 9 1,431 1,567 1,552 0,221 0,178 0,173 

3 & 6 och 1, 3, 6 & 9 1,02 1,411 1,091 0,483 0,24 0,426 

1, 3 & 6 och 1, 3, 6 & 9 0,983 1,29 1,46 0,485 0,301 0,209 

1 & 6 och 1, 6 & 9 1,56 1,402 1,614 0,17 0,244 0,153 

3 & 6 och 1, 6 & 9 1,112 1,263 1,135 0,409 0,317 0,393 

1, 3 & 6 och 1, 6 & 9 1,071 1,155 1,518 0,441 0,385 0,186 

 

Dessa slutsatser kan därför inte styrka Grahams (Rea, 1977, s. 67) tidigare påstående där 

han menar att fler av de kriterier som han definierar som riskkriterier sänker risken i 

portföljerna. Ball (1978, s. 107) har tidigare kunnat visa att företag med stabil 

avkastning har lägre varians. Resultatet från f-testen kan dock inte bekräfta detta då 

inget att de utförda testerna är signifikanta. Dock är variansen för samtliga portföljer 

som innehåller kriterium 9 lägre än de övriga vilket går att se då variansen från tabell 9 

och 10 jämförs. Detta innebär att även fast resultaten tycks stämma överens med vad 

Ball (1978) har observerat går inte detta att säkerställa. Campbell och Shiller (1988) 
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visade att den kortsiktiga prediktiva förmågan då företagets E/P observerades var låg. 

Även fast forskarna inte enbart studerar företagens vinst bör dessa slutsatser ändå vara 

möjligt att använda vid denna hypotes. Det skulle då indikera att en stabil vinst inte 

behöver innebära ett stabilt aktiepris, vilket därför inte behöver sänka variansen i aktien.  

Utifrån de observerade portföljerna går det inte att förkasta H0 i denna hypotes. Dock 

tycks det finnas en viss sanning i Grahams påstående att kriterium 9 är ett riskkriterium 

då det med hjälp av detta kriterium till viss del verkar vara möjligt att minska variansen 

i portföljerna. 

4.1.6 Inta en kort position 

För att undersöka huruvida det går att åstadkomma en överavkastning genom att inta en 

kort position i de aktier som uppfyller kriterierna sämst har följande hypoteser 

utformats. 

H0: μ0 = μblank  

H1: μ0 > μblank 

Där,  

μ0 = 0, 

μblank = Genomsnittlig månadsavkastning för portfölj baserade på de företag som är 

längst ifrån att möta Grahams kriterier.  

För att testa denna hypotes har portföljer skapats med de företag som är längst ifrån att 

möta Grahams kriterier. Därefter har enkelsidiga t-test utförts för att undersöka huruvida 

avkastningen från dessa portföljer är signifikant mindre än noll. Tabell 12 visar 

medelavkastningen för dessa portföljer på NYSE. Samtliga portföljavkastningar är 

positiva och inte signifikant mindre än noll, vilket i sin tur leder till att H0 inte kan 

förkastas. Anmärkningsvärt är att portföljerna inte genererar någon negativ avkastning 

vilket går emot vad Graham (Rea, 1977, s. 72) menat att de bör göra. Detta innebär att 

det inte är lönsamt att använda sig av denna strategi för att erhålla en högre avkastning.  

Denna slutsats går emot vad bland annat Piotroski (2001) tidigare har visat på. Piotroski 

kunde i sin studie visa att den totala avkastningen ökade då en kombinerad köp och sälj 

strategi användes. Där de bästa företagen enligt hans kriterier köptes och de som 

presterade sämst såldes. Dock skiljer sig Piotroskis kriterier ifrån Grahams vilket 

innebär att de resultat som Piotroski genererade inte är möjliga att direkt jämföra med 

de som portföljer skapade utifrån Grahams kriterier genererar. Noterbart är även att 

variansen i portföljerna i tabell 12 är högre än för de övriga portföljerna. Detta innebär 

att det för vissa år kan vara lönsamt att använda strategin dock kommer portföljerna för 

andra år att gå bra vilket medför svårigheter för investeraren att veta när det eventuellt 

skulle vara lönsamt att använda strategin och när den istället bör undvikas.  
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Tabell 12: Genomsnittlig månadsavkastning från blankningsportföljer utformade på NYSE, baserat på 19 

stycken två-årsavkastningsperioder. 

 
T-värde Rp (%) Varians  β t(β) 

1 & 6 1,193 0,6 5,061 1,058 8,730 

3 & 6 1,563 0,86 6,063 1,093 4,760 

1, 3 & 6 0,778 0,36 1,116 1,117 5,265 

 

Även fast avkastningen från dessa portföljer är positiv så är den ändå lägre än 

marknadens avkastning för både portfölj 1 & 6 och 1, 3 & 6, detta indikerar att det är 

möjligt att finna bolag som har sämre avkastning än marknaden då investeraren vänder 

på Grahams kriterier. Dock går inte dessa företag tillräckligt dåligt för att det ska vara 

möjligt att erhålla någon positiv avkastning genom att inta en kort position i dessa 

företag.  

En möjlig förklaring till att avkastningen för portföljerna är positiv skulle kunna vara då 

kriterium 6 avser att finna företag som har större bokfört värde än de totala skulderna. 

Även om detta kriterium kan vara bra för att hitta stabila företag så innebär det också att 

företag med andra kapitalstrukturer utesluts. Banker som till exempel traditionellt har en 

hög skuldsättningsgrad i jämförelse med deras bokförda värden kommer i de flesta fall 

därför inte att kvalificera sig till de ursprungliga portföljerna dock är sannolikheten hög 

att de hamnar i dessa portföljer istället. Tendenser till detta har vi sett då dessa portföljer 

har konstruerats. Dock syftar kriterium 1 och 3 till att finna företag som genererar stabil 

avkastning vilket innebär att även om ett företag har en kapitalstruktur som inte är 

fördelaktig utifrån Grahams kriterium 6 så bör detta företag inte hamna i dessa 

portföljer så länge det genererar stabil avkastning. Om de inte gör detta så bör 

sannolikheten för att dessa företag kommer att prestera dåligt vara lika stor som för alla 

andra företag. Då kriterium 3 baseras på utdelning och således inte kan vara negativt har 

detta kriterium troligtvis mindre betydelse vid konstruerandet av dessa portföljer. Dock 

kan detta kriterium användas för att undvika aktier som betalar utdelning.  

En annan förklaring till att portföljerna inte presterar negativ avkastning kan bero på det 

samband som Chan et al. (1991) påvisade. Chan et al. (1991) visade att portföljer 

utformade utifrån negativa E/P-mått genererar en hög avkastning men att den 

inneboende risken i dessa portföljer var högre. Portföljerna utformade efter kriterium 1 

innehåller både aktier med negativa samt svagt positiva E/P-tal. Enligt Chan et al. 

(1991) skulle dessa portföljer därför generera en positiv avkastning vilket tycks stämma. 

Även slutsatsen som Chan et al. gör angående högre varians tycks vara korrekt då den 

för dessa portföljer är högre än för de ursprungliga portföljerna.  

4.1.7 Gå kort i de bästa företagen  

För att testa huruvida det är möjligt att erhålla en högre avkastning genom att använda 

sig av en contrarian strategi för portföljerna och därmed inta en kort position i de 

företag som har haft den bästa utvecklingen har följande hypoteser skapats.  

H0: μ0 = μkort  

H1: μ0 > μkort 
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Där,  

μ0 = 0, 

μkort = Genomsnittlig månadsavkastning baserade på portföljer som haft en positiv 

utveckling med 50 %. 

I tabell 13 redogörs resultatet från t-testen som har utförts för att svara på huruvida 

portföljernas avkastning är mindre än noll. Då hypotesen syftar till att undersöka om 

avkastningen för portföljerna är negativ krävs det att t-värdena är negativa för att vara 

signifikanta. Alla t-värden är istället positiva varav samtliga på den amerikanska och 

svenska marknaden skulle varit signifikanta om det hade varit ett dubbelsidigt t-test som 

använts. Detta syns också då medelavkastningen för portföljerna studeras då samtliga av 

dessa är positiva.  

Tabell 13: Genomsnittlig månadsavkastning för blankningsportföljer baserade på de aktier som ökat 50 % i 

värde, utifrån 19 stycken två-årsavkastningsperioder. 

 
1 & 6 3 & 6 1, 3 & 6 

 
NYSE SSE TSE NYSE SSE TSEE NYSE SSE TSE 

T-värde 3,299 4,815 0,918 2,717 3,589 0,383 5,735 4,421 2,212 

Rp (%) 1,896 2,558 0,63 1,44 2,271 0,207 2,429 2,52 1,16 

Varians 6,608 5,364 7,059 5,057 6,408 3,798 3,228 5,526 3,573 

 

Framförallt för Sverige genererar dessa portföljer en mycket hög genomsnittlig 

månadsavkastning, där den i samtliga fall ligger över två procent. Dessa värden är högre 

än vad de ursprungliga portföljerna för denna marknad genererar, vilket även talar mot 

att det skulle vara lönsamt att använda sig av 50 % gränsen överhuvudtaget. Detta ger 

istället stöd för att det kan existera en viss momentumeffekt som Jegadeesh (1990) 

påvisade, då aktier som genererar positiv avkastning fortsätter göra detta för den 

nästkommande månaden. Den amerikanska samt japanska marknaden indikerar dock att 

det kan vara lönsamt att använda en 50 % gräns. För dessa marknader genererar både 

portföljer 1 & 6 och 3 & 6 högre avkastning efter att de justerats.  

Även fast portföljerna i tabell 13 genererar en hög avkastning som i vissa fall är högre 

än de ursprungliga portföljernas så är variansen i dessa portföljer avsevärt högre än för 

de ursprungliga. Tidigare hade NYSE en genomsnittlig varians på ca 1 %, SSE hade en 

genomsnittlig varians på ca 2,9 % och TSE hade en genomsnittlig varians på ca 2,5 %. 

För portföljerna i tabell 13 är variansen flera gånger högre än tidigare vilket innebär att 

även om avkastningen för dessa portföljer i genomsnitt är hög så bör det även finns år 

då dessa portföljer genererar en negativ avkastning. Detta skulle därför kunna styrka 

Grahams antagande att det är lönsamt att sälja de företag som haft en positiv utveckling 

då det leder till att den totala variansen i portföljerna minskar. 

4.1.8 Abnorm avkastning 

För att mäta huruvida en aktieportfölj genererar en högre avkastning än den på 

marknaden finns det olika förfaranden som går att använda. Graham ansåg inte att 

marknaden var effektiv i alla situationer och han ansåg därför inte att en portfölj som 
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genererade högre avkastning behövde vara mer riskfylld (Rea, 1977, s. 71). Utifrån 

detta resonemang går det även att anta att Graham inte betraktade regressionsanalyser 

för att förklara portföljernas avkastning som lämpliga i alla situationer. Det relevanta för 

portföljerna var enbart att de genererade en bättre avkastning än marknaden i både 

börsuppgång samt börsnedgång. Figur 5 visar på den genomsnittliga 

månadsavkastningen för de amerikanska portföljerna. Alla dessa portföljer genererar en 

genomsnittlig avkastning som är högre än marknadsavkastningen för samtliga år, 

förutom 1997. Då risken i portföljerna och marknaden bortses skulle den abnorma 

avkastningen kunna ses som den avkastning som dessa portföljer genererar över 

aktieindex. Skulle en investerare placera 100 hypotetiska kronor i en portfölj som 

baseras på kriterierna 1, 3 & 6 år 1990 skulle dessa 100 kronor år 2010 istället vara 

värda 20 419 kronor. Vilket kan jämföras med 377 kronor om investeraren istället 

placerat dessa pengar i en fond som följde marknaden. Även om detta exempel bortser 

från skatter transaktionskostnader är denna avkastning mycket god och den belyser 

också styrkan i Grahams kriterier.  

 Figur 5: Genomsnittlig månadsavkastning i procent för portföljer på NYSE. Baserat på 19 stycken två-

årsavkastningsperioder där portföljerna bildats det angivna året. 

För att vetenskapligt undersöka huruvida det är möjligt att erhålla en abnorm avkastning 

genom att använda Grahams kriterier kommer vi använda oss av regressionsanalyser för 

att besvara hypotes åtta och nio.  

Hypotes 8: Aktieportföljerna genererar inte abnorm avkastning efter att de riskjusterats 

med CAPM.  

Tabell 14 presenterar resultaten för de regressioner som är utförda för att testa CAPM. 

Denna regression baseras på månadsavkastningen för portfölj 1 & 6, 3 & 6 och 1, 3 & 6 

för samtliga marknader. Förklaringsgraden för CAPM är relativt konstant för samtliga 

portföljer och har ett medelvärde runt 65 %. Detta ligger strax under den vedertagna 

förklaringsgraden som är att CAPM förklarar 70 % av en akties avkastning. Det är dock 

betydligt högre än den förklaringsgrad som tidigare forskare erhållit. Oppenheimer 

(1984) hade exempelvis en förklaringsgrad som var omkring 30 % då han riskjusterade 

avkastningen för sina portföljer. 
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Tabell 14: Genomsnittliga värden för 19 stycken CAPM regressioner per portfölj. Där regressionerna baseras 

på 19 stycken två-årsavkastningsperioder.  

 

Regressioner för CAPM: Rp - Rf = α + β(Rm - Rf) 

 

Rp(%) Rm(%) α(%) t(α) β t(β) R² 

NYSE 1 & 6 2,249 0,651 1,543     2,644** 1,01 6,986 0,648 

NYSE 3 & 6 1,855 0,651 1,178     2,613** 0,819 7,161 0,671 

NYSE 1, 3 & 6 2,347 0,651 1,585     3,001*** 0,907 6,803 0,63 

SSE 1 & 6 2,255 0,887 1,272     1,506 0,801 6,617 0,651 

SSE 3 & 6 2,097 0,887 1,165     1,52 0,768 7,054 0,642 

SSE 1, 3 & 6 2,231 0,887 1,258     1,755* 0,806 7,346 0,681 

TSE 1 & 6 0,927 – 0,185 0,888     1,229 0,876 6,951 0,647 

TSE 3 & 6 0,819 – 0,185 0,776     1,157 0,832 7,49 0,677 

TSE 1, 3 & 6 0,937 – 0,185 0,852     1,192 0,836 7,055 0,652 

* = Signifikant vid 10 % nivån, ** = Signifikant vid 5 % nivån, ***= Signifikant vid 1 % nivån. 

Då det fortfarande är omkring 35 % av portföljernas avkastning som CAPM inte kan 

förklara finns det dock möjlighet för portföljerna att generera högre avkastning än 

marknaden utan att risken i portföljen förändras. Detta går att avläsa ur alfavärdena, där 

det är fyra alfavärden som är signifikanta för en nivå på 10 %, varav tre av dessa också 

är signifikanta för en nivå på 5 %. Detta är intressant då de visar på den abnorma 

avkastningen som portföljerna genererar. Alfa som är interceptet för lutningen vid 

regression av CAPM bör i genomsnitt vara noll då ett alfavärde lika med noll indikerar 

att portföljen inte genererar någon abnorm avkastning.  

I detta fall då fyra av alfavärdena är signifikant högre än noll innebär det att dessa 

portföljer genererar en positiv abnorm avkastning även efter att de har blivit justerade 

för risk med CAPM. Intressant är att samtliga portföljer på NYSE genererar signifikanta 

alfavärden vilket tyder på att denna aktiva strategi är värdeskapande för investeraren. 

För denna marknad finns det således stöd för att förkasta hypotesen att portföljerna inte 

genererar abnorm avkastning efter att de riskjusterats med CAPM.  

Det är också intressant att notera att betavärdet för samtliga portföljer förutom NYSE 1 

& 6 är lägre än ett. Vilket indikerar att risken i dessa portföljer bör vara lägre än den på 

marknaden. Detta antyder följaktligen att det är möjlig att erhålla högre avkastning för 

portföljerna än för marknaden utan att också öka risken i portföljerna. Om detta skulle 

stämma går resultatet emot mycket av den forskning som idag finns inom området. Det 

skulle också bryta mot den semi-starka formen av marknadseffektivitet då denna form 

av effektiv marknad menar att det inte är möjligt att erhålla en högre avkastning genom 

att använda sig av information som idag är tillgänglig på marknaden (Fama, 1970, s. 

383). Då Grahams kriterier enbart baseras på sådan information bör det således inte vara 

möjlig att med hjälp av dessa kriterier erhålla en abnorm avkastning, ändå tycks det vara 

just det som inträffar i detta fall. Resultaten går också emot random walk teorin då de 

visar att det är möjligt att förutspå aktier framtida pris genom att använda sig av 
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historisk information något som även denna teori menar inte ska vara möjligt (Fama, 

1970, s. 386-387).  Enligt Samuelson (1965, s. 41) är köparen och säljaren överens om 

en tillgångs pris på en konkurrenskraftig marknad. Samuelson menar därför att då dessa 

aktörer är överens om att priset på en tillgång kommer att stiga kommer detta redan ha 

skett på denna konkurrenskraftiga marknad. Grahams strategi syftar till att finna aktier 

värderade 50 % under dess egentliga värde (Rea, 1977, s. 71). Detta innebär att de aktier 

som strategin förespråkar är undervärderade då köparen och säljaren inte är överens om 

dess pris. Basu (1983, s. 150) fann att aktier på NYSE med högt E/P genererade högre 

riskjusterad avkastning än aktier med lågt E/P. Detta är även något som tycks stämma 

för de konstruerade portföljerna på NYSE.  

Avkastningen som uppstår på den japanska marknaden skulle till viss del kunna 

förklaras av Chan et al. (1991) då de fann att japanska aktier med högt E/P erhöll en 

högre avkastning än marknaden. En förklaring som Chan et al. fann var att den 

inneboende risken var högre i dessa portföljer men att de högre betavärden inte kunde 

förklara hela avkastningen som uppstod. Portföljerna innehållande kriterium 1 genererar 

högre avkastning än marknaden precis som Chan et al. (1991) föreslog, dock är 

betavärdena lägre än marknaden för dessa portföljer vilket inte var fallet i deras studie. 

Även Cai (1997) fann att värdestrategier fungerade på den japanska marknaden och att 

de genererade högre avkastning än portföljer skapade utifrån glamourstrategier. Vilket 

ger ytterligare stöd för att portföljer baserade på denna strategi bör fungera för denna 

marknad. Bird och Whitaker (2003, 2004) finner även stöd för att värdestrategin 

fungerar för den europeiska marknaden. Arshanapalli, Coggi och Doukas (1998) 

undersöker bland annat den svenska marknaden och finner stöd för att strategin även 

fungerar för denna. Dessa artiklar ger tillsammans stöd för att värdestrategin bör 

fungera för den svenska marknaden vilket den även till viss del tycks göra även fast det 

enbart är för portfölj 1, 3 & 6 som alfavärdena är signifikanta.  

Mean reversion teorin kan också förklara varför portföljerna genererar denna abnorma 

avkastning. Då strategin syftar till att köpa aktier med hög direktavkastning innebär det 

att aktiepriserna kommer att stiga och på så sätt sänka direktavkastningen till mer 

normala nivåer (Campbell & Shiller, 2001). Detta skulle till viss del kunna förklaras 

genom det contrarian samband som De Bondt och Thaler (1985) påvisade. Där de 

menar att då direktavkastningen är högre än normalt har aktiekursen av någon anledning 

sjunkit till irrationellt låga nivåer, detta leder då till att investerare börjar köpa aktien 

och mean reversion uppstår då direktavkastningen återgår till normala nivåer.  

4.1.9 Test av Fama och French tre-faktor modell 

För att undersöka huruvida det är möjligt att öka förklaringsgraden genom att använda 

sig av Fama och French tre-faktor modell utvecklades följande hypotes. 

Hypotes 9: Fama & French tre-faktor modell förklarar i högre utsträckning än CAPM 

portföljernas avkastning.  

Tabell 15 och 16 presenterar resultatet från de regressioner som är utförda genom 

CAPM och Fama och French tre-faktor modell på NYSE. Förklaringsgraden för Fama 

och French tre-faktor modell är något högre än den förklaringsgrad som CAPM 

genererar. Dock är det inte några större skillnader mellan de olika modellerna, den 

förklaringsgrad som Fama och French tre-faktor modell genererar är i genomsnitt 

ungefär 5 % högre än den som går att erhålla genom CAPM. Dessa resultat skiljer sig 

från dem som Fama och French (1993, 1996 & 1998) tidigare visat på där de ofta haft 
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en förklaringsgrad runt 90 %. Även fast förklaringsgraden i detta fall är avsevärt lägre 

än vad tidigare har kunnat konstateras så är den fortfarande högre än den som CAPM 

genererar. Problemet blir dock för Fama och French tre-faktor modell detsamma som 

för CAPM nämligen att det fortfarande är en stor del som inte går att förklara.  

Tabell 15 Genomsnittliga värden för 19 stycken CAPM regressioner per portfölj. Där regressionerna baseras 

på 19 stycken två-årsavkastningsperioder. 

  Regressioner för CAPM: Rp - Rf = α + β(Rm - Rf) 

NYSE Rp(%) Rm(%) α(%) t(α) β t(β) R² 

 1 & 6 2,249 0,651 1,543 2,644** 1,01 6,986 0,648 

 3 & 6 1,855 0,651 1,178 2,613** 0,819 7,161 0,671 

1, 3 & 6 2,347 0,651 1,585 3,001*** 0,907 6,803 0,63 

* = Signifikant vid 10 % nivån, ** = Signifikant vid 5 % nivån, ***= Signifikant vid 1 % nivån. 

Tabell 16: Genomsnittliga värden för 19 stycken Fama och French tre-faktor regressioner per portfölj. Där 

regressionerna baseras på 19 stycken två-årsavkastningsperioder. 

  Regressioner för tre-faktormodellen: Rp - Rf = α + β(Rm - Rf) + sSMB + hHML 

NYSE α(%) t(α) β t(β) H t(h) s t(s) Adj.R² 

1 & 6 1,159 2,074** 1,002 7,175 – 0,023 0,034 0,564 2,228 0,717 

3 & 6 0,878 1,98* 0,778 6,85 0,016 0,313 0,427 1,946 0,732 

1, 3 & 6 1,249 2,504** 0,826 6,491 – 0,018 0,093 0,512 1,944 0,698 

* = Signifikant vid 10 % nivån, ** = Signifikant vid 5 % nivån, ***= Signifikant vid 1 % nivån. 

Detta går att se genom att analysera alfavärdena som borde vara noll om modellerna 

lyckades beskriva den avkastning som portföljerna genererar. Även för Fama och 

French tre-faktor modell är alfavärdena signifikanta även om signifikansnivån har 

sjunkit något, och ingen av dessa värden är i denna modell signifikanta för en nivå på 1 

%. Detta indikerar att det även med denna modell är möjligt att göra abnorma vinster då 

alfavärdena är positiva samt signifikanta.  

Lakonishok et al. (1994) kunde genom sin studie visa att det var möjligt att erhålla 

högre avkastning genom att investera i företag som hade höga B/M värden. Roll (1981, 

s. 879) kunde visa att småföretag genererade högre avkastning än större företag och att 

detta även stämde efter att dessa portföljer blivit justerade för risk. Fama och French 

(1992) menar att faktorerna SMB och HML som deras tre-faktor modell använder sig av 

fungerar för att fånga både B/M effekten som Lakonishok et al. tidigare bekräftat och 

småbolagseffekten som Roll tidigare visat på. Då förklaringsgraden för Fama och 

French tre-faktor modell endast är marginellt högre än för CAPM finns två möjliga 

förklaringar till dessa resultat. Den första är att det inte existerar någon småbolags- eller 

B/M- effekt i portföljerna alternativt att dessa faktorer inte fångar effekten av vad de 

säger sig göra. För att undersöka detta ytterligare jämfördes det genomsnittliga 

marknadsvärdet för varje portfölj med det genomsnittliga marknadsvärdet för hela 

marknaden, per årsbasis. Detta illustreras i figur 6, genom att undersöka denna figur är 
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det inte möjligt att bekräfta att portföljernas högre avkastning skulle bero på någon 

småbolagseffekt.  

 Figur 6: Genomsnittligt börsvärde för företagen i respektive portfölj på NYSE. Baserat på 19 stycken två-

årsavkastningsperioder där portföljerna bildats det angivna året, mätt i dollar. 

Även fast portföljerna ligger under marknadstrenden för ett antal år finns det också år då 

de har avsevärt högre börsvärde än marknaden. Detta innebär att vi inte finner det 

sannolikt att portföljernas avkastning enbart kan förklaras med denna effekt, vilket även 

förklaringsgraden från Fama och French tre-faktor modell bekräftar. Även Oppenheimer 

(1984) kommer fram till liknande slutsatser då han justerar sina portföljer för 

småbolagseffekten, dock skiljer sig Oppenheimers förfarande med det vi har använt vid 

besvarandet av denna hypotes. Då förklaringsgraden för Fama och French tre-faktor 

modell dock är något högre än för CAPM indikerar detta att det finns effekter inom 

portföljerna som denna modell lyckas fånga.   
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5 Slutsats 
I början av denna uppsats ställde vi följande frågeställning: 

-  Är det möjligt att utifrån CAPM och Fama & French tre-faktor modell erhålla 

abnorm avkastning för aktieportföljer utformade efter Grahams 

investeringsstrategi? 

Innan vi besvarar denna fråga tänker vi först behandla uppsatsens sekundära 

frågeställning:  

- Påverkas Benjamin Grahams investeringsstrategis förmåga att generera 

avkastning genom nationella skillnader, variansen i portföljen samt portföljens 

sammansättning? 

Genom att studera de amerikanska, svenska samt japanska marknaderna har vi försökt 

att besvara de ovan specificerade frågeställningarna. Under detta arbete har vi insett att 

den forskning som idag existerar för att testa denna investeringsmodell är ytterst 

begränsad. De studier som tidigare har utförts på Grahams investeringsstrategi är få till 

antalet, ingen av dessa studier har utförts under senare tid samt att majoriteten av de 

tidigare studierna av Grahams investeringsstrategi fokuserar på den amerikanska 

marknaden. Samtliga av dessa studier har kommit fram till att strategin fungerar och att 

den genererar en avkastning som är högre än den på marknaden (Oppenheimer, 1984; 

Rao & Oliver 1993; Klerck & Maritz, 1997). Vi anser därför att det har varit viktigt att 

ytterligare undersöka denna strategi för att på så sätt ta ställning till om den fortfarande 

fungerar och i sådana fall i hur hög utsträckning. Som vi nämner i inledningen till denna 

uppsats är vi de första att undersöka strategin för den svenska samt japanska 

marknaden. Denna studie är också den första att jämföra Grahams investeringsstrategi 

på olika marknader samt att undersöka huruvida det är möjligt att utveckla denna 

strategi.  

Utifrån de modeller som vi presenterat i teorikapitlet av uppsatsen har hypoteser 

genererats för att med dem som grund kunna besvara uppsatsens frågeställningar. Till 

att börja med har vi undersökt huruvida portföljernas avkastning förändras då olika 

marknader och portföljstorlekar har observerats. Vi har inte funnit att det varit någon 

signifikant skillnad mellan den avkastning som de amerikanska och svenska 

portföljerna har genererat, dock har vi observerat att det för den japanska marknaden har 

funnits sådana skillnader. Detta kan troligtvis förklaras med att denna marknad i stort 

haft en sämre utveckling än de övriga som utvecklats liknande. När det gäller 

portföljstorlek har vi inte kunnat visa på att det finns några signifikanta skillnader 

mellan portföljer baserade på 35 stycken företag och portföljer som består av alla 

företag som möter Grahams kriterier. Tester har även utförts för att undersöka huruvida 

portföljernas sammansättningar påverkar dess resultat och varians. Detta har skett 

genom att lägga till kriterium 9 vid skapandet av portföljer. För dessa tester har vi inte 

statistiskt kunnat säkerställa att avkastningen eller variansen påverkats nämnvärt då 

portföljernas sammansättning förändras. Oppenheimer (1984) fann att kriterium 9 ökade 

avkastningen vilket vi inte finner stöd för. Dock tycks det som att då fler av de kriterier 

som Graham definierar som riskkriterier används minskar variansen i portföljen. Även 

om det inte går att statistiskt säkerställa tycks det även finnas tendenser till att vissa av 

portföljernas avkastning inte är direkt kopplade till deras varians då de har en lägre 

varians än marknader men högre avkastning, vilket inte var fallet i Rao och Olivers 
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(1993) studie. Vi har även haft för avsikt att studera om det varit möjligt att öka 

avkastningen genom att inta en kort position i de företag som är längst ifrån att 

kvalificera sig till portföljerna, då detta var något Graham föreslog (Rea, 1977). 

Sambandet har även studerats för de företag i portföljerna som har haft en positiv 

avkastning med 50 %. Ingen av dessa hypoteser har emellertid varit signifikanta då de 

statistiskt har testats. För att besvara uppsatsens andra frågeställning blir svaret att 

nationella skillnader påverkar resultatet av portföljerna. Dock går det inte att statistiskt 

säkerställa att portföljernas avkastning beror på förändringar i variansen eller att olika 

sammansättningar av portföljerna påverkar det resultat de genererar. 

För att besvara uppsatsens huvudfråga har regressionsanalyser utförts för att undersöka 

hur mycket av portföljernas avkastning som CAPM och Fama och French tre-faktor 

modell kan förklara. Genom regressionerna har vi även haft för avsikt att undersöka 

vilken av de båda modellerna som fungerar bäst för att mäta sambandet mellan risk och 

avkastning i portföljerna. Vid dessa tester genererar CAPM en förklaringsgrad som är 

ca 65 % och tre-faktor modell har en förklaringsgrad som är ca 70 %. Båda modellerna 

har dessutom signifikanta alfavärden framförallt på den amerikanska marknaden. Detta 

innebär att kriterierna fungerar väl på den amerikanska marknaden vilket också 

Oppenheimer (1984) samt Rao och Oliver (1993) tidigare kommit fram till. Då 

alfavärdenas signifikansnivå dock är något lägre för Fama och French tre-faktor modell 

anser vi att denna modell är bättre på att förklara avkastningen i portföljerna. Emellertid 

är skillnaden mellan de båda modellerna marginell vilket innebär att det inte finns några 

avsevärda fördelar med att använda denna modell. 

Tabell 17: Summering av hypotestester. 

 Förkasta Acceptera 

Hypotes 1 Grahams kriterier genererar inte olika avkastning på olika 

marknader. 

 

   X  

Hypotes 2 Aktieportföljer baserade på alla företag som möter Grahams 

kriterier genererar inte olika avkastning än de aktieportföljer 

som baseras på 35 stycken av dessa företag. 
 

    X 

Hypotes 3 Det går inte att öka avkastningen för aktieportföljen genom 

att använda sig av kriterium 9. 

 

    X 

Hypotes 4 En aktieportfölj baserad på Grahams kriterier har inte en 

varians skiljt från marknaden.  

 

    X 

Hypotes 5 En aktieportfölj baserad på kriterium 9 har inte en varians 

skild från de ursprungliga aktieportföljerna. 

 

    X 

Hypotes 6 Det går inte att erhålla en högre genomsnittlig avkastning 

genom att inta en kort position i förlorar aktier.  

 

    X 

Hypotes 7 Det går inte att erhålla en högre avkastning genom att inta en 

kort position i de aktier som haft en positiv utveckling på 50 

%. 

 

    X 

Hypotes 8 Aktieportföljerna genererar inte abnorm avkastning efter att 

de riskjusterats med CAPM. 

 

   X  

Hypotes 9 

 

 

Fama & French tre-faktor modell förklarar i högre 

utsträckning än CAPM portföljernas avkastning.  

 

                          X 
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5.1 Teoretisk och praktiskt bidrag 
Resultaten i denna uppsats visar att det kan vara möjligt för en investerare utan större 

kunskaper om aktieplaceringar att erhålla en avkastning som är högre än marknadens 

avkastning. Vi har även kunnat visa att denna avkastning också är signifikant för den 

amerikanska marknaden efter att portföljerna blivit riskjusterade. Den utförda studien 

har dock inte tagit hänsyn till skatter och transaktionskostnader, varpå det inte är möjligt 

att besvara huruvida sambandet fortfarande existerar då dessa inkluderas. Uppsatsen 

bidrar till att underlätta arbetet för dem som saknar vidare kunskaper om aktiehandel 

men som vill erhålla en hög avkastning. Då portföljernas avkastning också är högre än 

vad många professionella investerare i genomsnitt erhåller via sina investeringar bör 

även denna uppsats vara av relevans för dessa. Vi har också kunnat visa att Fama och 

French tre-faktor modell är bättre än CAPM på att förklara den avkastning som 

portföljerna genererar. Även om dessa resultat endast skiljer sig marginellt från 

varandra bör detta styrka Fama och French tre-faktor modell samt indikera att det finns 

faktorer som CAPM inte tar hänsyn till och som är viktiga för att beskriva portföljernas 

förväntade avkastning.  

På en teoretisk nivå har vi visat att även om CAPM är den mest vedertagna modellen 

för att riskjustera aktier och aktieportföljer så finns det precis som Fama och French 

(2004, s. 25; 43) tidigare visat problem med denna modell. Då alfavärdena fortfarande 

är signifikanta för den amerikanska marknaden när Fama och French tre-faktor modell 

används finns stöd för att det fortfarande finns faktorer som dessa modeller inte tar 

hänsyn till alternativt att marknaden inte är helt effektiv. 

Som metodologiskt bidrag har vi påvisat att kriterium 9 inte ökar portföljernas 

avkastning och att det därför inte bör ses som relevant för framtida studier som avser att 

undersöka avkastningen för portföljer baserade på Grahams kriterier. Vi har även 

kunnat visa att portföljer innehållande 35 stycken företag inte genererar någon 

signifikant skiljt avkastning från samtliga företag som kvalificerar till portföljen 

genererar. Framtida studier bör således inte använda sig av fler än 35 stycken företag 

vid bildandet av portföljer då detta inte tillför något värde till portföljen.  

5.2 Förslag till vidare forskning 
Då vi genomfört denna studie har vi ofta förvånats över den ytters begränsade forskning 

som finns för Grahams investeringsstrategi. Benjamin Graham ses av många som en 

legend på Wall Street och han har influerat många av de största aktieinvesterare som 

finns idag. En investeringsstrategi utformad av Graham bör av forskare därför ses som 

intressant, särskilt då den forskning som tidigare utförts visar att det genom att använda 

denna strategi är möjligt att generera en riskjusterad avkastning som är högre än 

marknadens. Då detta indikerar att marknaden inte är helt effektiv alternativ att det finns 

anomalier på marknaden som varken CAPM eller Fama och French tre-faktor modell 

kan förklara krävs det därför att dessa områden vidare undersöks. Även fast det idag 

finns mycket forskning inom marknadseffektivitet där de flesta forskare är överens om 

att marknaden är effektiv anser vi att det finns anledning att bedriva ytterligare 

forskning inom detta område. Än viktigare är det enligt oss att fortsätta forska kring 

CAPM och Fama och French tre-faktor modell för att där undersöka huruvida det är 

möjligt att utveckla dessa så de absorberar fler av de anomalier som tycks förekomma 

på marknaden.  Även vidare forskning med syfte att kartlägga anomalierna anser vi är 

nödvändig. Detta gäller framförallt på den svenska och japanska marknaden då 

anomaliforskningen för dessa marknader är begränsad.  
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Gällande Grahams kriterier anser vi att det är av relevans att fortsätta forska kring dessa 

och om den abnorma avkastningen som vi har kunnat påvisa att de genererar på den 

amerikanska marknaden även är signifikant för andra marknader. Då både denna studie 

och tidigare studier inom området indikerar att kriterierna lämpar sig bäst för den 

amerikanska marknaden anser vi att det finns anledning att vidare undersöka huruvida 

denna marknad skiljer sig från de övriga och om det går att modifiera kriterierna så att 

de bättre lämpar sig för andra marknader. Det skulle även vara önskvärt med en 

omfattande studie för hur kriterierna skulle kunna användas vid blankning och om det är 

möjligt att modifiera dem för att öka dess lämplighet.    
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