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SAMMANFATTNING 
Bakgrund 
Vi har länge varit intresserade av finansmarknaden och bolagsanalys. Vi har läst mycket om 
legender inom området som Warren Buffet och Benjamin Graham. Detta väckte intresset att 
göra en studie om värdeinvesteringsprinciper. 

Teori 
Tidigare forskning presenterar två teorier som säger emot varandra. De som tror på den 
effektiva marknadsteorin menar att det inte går över en lång tid att överavkasta index, 
eftersom ingen vet vad som kommer hända i framtiden. Den andra sidan består av exempel på 
strategier där man undersökt och visat om man får en högre avkastning då man placerar 
pengar i bolag som handlas till låga multipler utifrån till exempel vinst, eget kapital och 
direktavkastning.  

I denna studie presenterar vi båda sidor av teorin, där främst Fama (bland annat 1970), med 
andra, argumenterar för att den effektiva marknadsteorin gäller, medan Browne (2009) och 
Penman (2010) med flera visar att olika värdeinvesteringsstrategier kan överavkasta index. 
 
Syfte 
Kan investerare via värdeinvesteringar få en bättre avkastning hänsyn taget till risken jämfört 
med index? Med hjälp av insamlad data och statistiska tester vill vi se om det finns signifikant 
samband mellan hög riskjusterad avkastning och att värdeinvestera. Vi avser att jämföra 
resultatet med tidigare forskning inom ämnet, samt att ge förslag på framtida forskning.   
 
Metod 
Genom att genomföra en kvantitativ undersökning på de nordiska marknaderna (Norge, 
Danmark, Sverige och Finland) om bolag med P/E-tal lägre eller lika med 8,22, P/B-tal lägre 
eller lika med 1,02 och direktavkastning större eller lika med 4,5 % överavkastar index 
riskjusterat med standardavvikelsen under perioden 1980-2010. Vår huvudhypotes är att 
värdeinvesteringsstrategin kommer överavkasta index riskjusterat, våra sidhypoteser är att 
P/B-strategin ensamt kommer överavkasta de andra två nyckeltalen. Samt att 
värdeinvesteringar kommer att ha en högre standardavvikelse jämfört med index. Vi kommer 
dels att utgå från statistiska testar samt en ren jämförelse av den riskjusterade avkastningen. 
De tidigare studierna har använt en ren jämförelse som metod, vi tycker därför att det är 
intressant att använda båda metoderna, och jämföra dessa, för att få en bredd i studien. 

 
Kunskapsgap 
Det kunskapsgap som finns inom detta område är att de inte finns mycket forskning på 
kombinationer av nyckeltal samt data som är riskjusterad. De mesta av forskningen gjord på 
den amerikanska börsen och den nya tillfallsvinkeln är att vi vill undersöka den nordiska 
marknaden. 

 
Resultat 
Huvudhypotesen om att värdeinvesteringar kommer att överavkasta index riskjusterat var inte 
signifikant. Hade vi dock använt oss av en genomsnittsavkastning för hela perioden istället för 
årligen så ser vi att avkastning/risk var mycket högre i strategin än jämfört med index.  
Sidhypotesen om att P/B-talet skulle vara signifikant bättre än de andra nyckeltalen får vi 



 
 

 

också statistiskt förkasta. P/B-talet hade högre avkastning/risk än de andra nyckeltalen vid en 
ren jämförelse.  

Den andra sidhypotesen, om att värdeinvesteringar skulle ha högre risk än index, håller. Den 
genomsnittliga standardavvikelsen för index var 33,32 % och strategin hade 51,38 % under de 
trettio år som vi undersökte, det vill säga att strategin var mer riskfylld än index.  
 
Tittar vi endast på totalavkastning och inte tar någon hänsyn till risk så ser vi att 100 000 
kronor investerat i index (med återinvesterade utdelningar) skulle ha blivit 30,2 miljoner, 
medan om en investerare hade följt strategin (med återinvesterade utdelningar) hade han/hon 
haft 147,7 miljoner.  

Slutsats 
Två av tre hypoteser förkastades statistiskt. Utgår vi från ren jämförelse så håller alla 
hypoteser. Det är givetvis upp till den enskilde investeraren vilken metod den anser vara mest 
sanningsenlig, då resultaten blev motsägande mellan de två metoderna. Vår slutsats och åsikt 
är att värdeinvesteringar är bättre än index för de investerare som tolererar en högre risk. Vi 
baserar detta på den höga avkastning, samt riskjusterad avkastning, som värdeinvesteringar 
har jämfört med index. 

Vi har även börjat tänka på hur betydelse risken bör ha om en investerare har en lång 
placeringshorisont. Vi ifrågasätter även standardavvikelse som riskmått i fall som detta, då vi 
tror att långsiktiga investerare inte bryr sig om tillfälliga svängningar utan fokuserar på 
avkastningen över lång tid.  
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1. INLEDNING 
 
I inledningen presenterar vi bakgrunden till arbetet, där även problemformulering och syfte 
kommer att behandlas. Studiens disposition samt beskrivning till olika fackliga uttryck 
förklaras i detta avsnitt. 

1 ÄMNESVAL 

Vi har valt att undersöka hur värdeinvesteringsprinciper vid köp av aktier har presterat i 
jämförelse med index. 

Studien kräver att vi först fastställer, på ett så bra och verkligt sätt som möjligt, vilka principer 
vi skall använda vid värdeinvestering. I studien kommer vi att filtrera ut bolag som passar in i 
de kriterier som vi fastställer utifrån den teoretiska referensramen. Vi måste även hitta alla 
data på dessa köpvärda bolag och identifiera avkastningen och risken som de har genererat då 
de har varit köpvärda. Vi måste även bestämma vilket jämförelseindex vi skall ha och 
undersöka avkastningen samt risken i det under samma period som värdeinvesteringarna för 
att på detta sätt kunna jämföra de två med varandra. 

1.2 PROBLEMBAKGRUND 

En aktie är ett ägarbevis i ett företag, detta ägarbevis ger bland annat rätten till eventuella 
utdelningar av vinsten i företaget (Algotsson, 2008, s.7). En av de grundläggande 
anledningarna till att vara aktieägare i ett företag ska vara att ta del av dessa utdelningar 
(Algotsson, 2008, s. 7).  

De flesta investerarna på marknaden idag är ute efter de snabba pengarna, kan man inte få 
väsentlig avkastning inom ett par månader söker man nya investeringsobjekt. Aktiemarknaden 
har gått från att vara en marknad för långsiktigt ägande av ett företag (own-a-stock), till att 
vara en marknad för kortsiktigt ägande (rent-a-stock). (Graham, 1949, s. 12) Själva grunden 
till aktieägare går därmed förlorad. Ett aktieägarskap innebär som sagt att aktieägaren är 
delägare i företaget. Anledningen till att en investerare vill vara ägare i ett företag var i 
grunden för att ta del av företagets framtida vinster, kursutvecklingen i en aktie ska spegla de 
fundamentala värdena för företaget (Bernhardsson, 1996, s.193). 

Med tiden, och med den teknologiska och informativa utvecklingen, har kursutvecklingen 
hamnat i fokus, och själva företaget utanför. Nu utvecklas aktiekurserna ofta mer än den 
avkastning som vinstutdelningen ger, vilket kan leda till att investeringsbeslut beror av att 
aktien tros stiga i värde, istället för den årliga vinsten och utdelningen. (Algotsson, 2008, s. 7) 

Resonemanget ovan gör att investerarna spekulerar endast utifrån kursen och har inte 
analyserat om det är en bra riskjusterad avkastning i affären, vilket de hade gjort om de hade 
gjort en fundamental analys (Bodie et al., 2009, s. 157). 

Att värdeinvestera är en tidskrävande process, som innehåller flera steg. Dessa steg är grafiskt 
presenterade i figur 1 över värdeinvesteringsprocessen. Först ska investeraren hitta bolag att 
analysera. Detta görs ofta via en filtrering av bolags marknadsvärde i förhållande till vissa 
fundamentala värden. Värdena kan vara vinst, eget kapital samt utdelning. Bolag som är lågt 
värderade i förhållande till dessa fundamentala värden är intressanta att analysera. 
Analysprocessen kan i sin tur vara så omfattande som investeraren vill att den ska vara. Oftast 
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ingår en analys av bolagets räkenskaper, strategi samt en marknadsanalys. Det är enligt 
Graham (Graham, 1949, s. 245) viktigt att man endast investerar i bolag som man verkligen 
vill vara delägare i under en lång tid. 

Värdeinvesteraren värderar sedan bolaget, med hänsyn taget till bland annat räkenskaper, 
strategi och marknadsutsikter. Värdet som investeraren kommer fram till brukar kallas 
fundamentalt värde, eller ibland också verkligt värde. Om det fundamentala värdet skiljer sig 
från marknadsvärdet (den nuvarande aktiekursen) så är bolaget intressant. Är det 
fundamentala värdet högre än det rådande marknadsvärdet är bolaget intressant att köpa, och 
är det fundamentala värdet lägre så är bolaget intressant att sälja. Den procentuella skillnaden 
mellan det fundamentala värdet och marknadsvärdet brukar kallas för säkerhetsmarginal 
(margin of safety), i det fallet då fundamentala värdet är högre än marknadsvärdet. Högre 
säkerhetsmarginal resulterar i en mindre risk i investeringen. Ett exempel på att köpa ett bolag 
med en säkerhetsmarginal på 50 % vore om bolagets fundamentala värde var 100 kr och 
investeraren kan köpa det till 50 kr.  (Graham, 1949, s. 245) 

 

Figur 1 över värdeinvesteringsprocessen 

Då en fullständig värdeinvesteringsprocess, alltså att först filtrera ut intressanta bolag för att 
sedan göra en komplett analys av bolagen, är tidskrävande kommer vi i denna studie att enbart 
filtrera ut bolag som är intressanta. Att sedan göra fundamentala analyser på de bolag som 
filtreras ut blir en för omfattande uppgift för en sådan här studie. Studien kommer istället att 
fokusera på alla de bolag som efter filtreringen är intressanta. Filtreringen kommer att baseras 
på nyckeltalen nedan och filtrera ut de bolag med värden som signalerar om en 
undervärdering: 

• Pris per aktie / vinst per aktie (P/E) 
• Pris per aktie / bokfört värde per aktie (P/B) 
• Utdelning per aktie / pris per aktie (direktavkastning). 

En filtreringsmetod (beskriven i figur 2), som är ämnad att göras i denna studie, är ett 
godtyckligt substitut för en fullständig analys, som är mindre tidskrävande. (Penman, 2010, s. 
80)  
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Figur 2 över filtreringsmetoden 

Investerare söker ofta en avkastning som är bättre än genomsnittet. Det finns teorier om att 
detta är omöjligt. Den effektiva marknadsteorin (EMT) ingår, mer eller mindre, i den mesta 
kurslitteraturen i företagsekonomi, åtminstone i någon form. EMT menar att det inte går att 
överavkasta mot genomsnittet med skicklighet, utan att de som lyckas är statistiska 
abnormaliteter, precis som de som underavkastar. Detta beror på att priset på en aktie 
reflekterar all tillgänglig information som rör bolaget (Fama, 1970, s. 413-414). Teorin visar 
på att det är slumpen som avgör. Trots detta lyckas vissa investerare som följer 
värdeinvesteringens principer mycket bra med att överavkasta jämfört med index. Ett exempel 
är den kända investeraren Warren Buffet och hans investmentbolag Berkshire Hathaway som 
har avkastat i genomsnitt 20,2 % (efter skatt) per år. Jämförelseindexet S&P 500 har avkastat 
9,2 % (ingen hänsyn tagen till skatt) under samma period, som var 1965-2010 (Berkshire 
Hathaway, 2010, s. 4). Kan det verkligen vara slump då investeraren lyckas slå index med den 
dubbla årliga avkastningen under en sådan lång period? Värdeinvesteraren tycks inte tro det. 

Ett populärt sätt att identifiera undervärderade bolag har varit att leta bolag med lågt pris i 
förhållande till årsvinster, dvs. P/E-talet (Basu, 1977, s. 1). Det finns även flera studier som 
stärker denna strategi och visar att man kan överavkasta index om man köper bolag med låga 
P/E-tal. En studie är bland annat den som Browne (2009, s. 16-17) gjorde på bolag som var 
noterade på New York Stock Exchange och tidsperioden var mellan år 1966 till 1984. 
Resultatet visade att bolag som hade lägst P/E-tal hade en genomsnittlig årsavkastning på 
14,08 % jämfört med index som presterade en genomsnittlig årsavkastning på 8,60 %. Bolag 
med låga P/E-tal överavkastade index med 5,48 % på årlig basis.  

En annan strategi är att köpa bolag med låga P/B-tal. Det bokförda värdet är tillgångar 
subtraherat med skulder. Det brukar även kallas för det egna kapitalet (Nilsson et al., 2002, s. 
101). Utifrån denna definition så finns det strategier där investerare söker upp bolag där de får 
betala lite för det egna kapitalet, dvs. att P/B-talet är lågt. En studie som gjordes på den 
amerikanska börsen under år 1963 till 2006 visar att bolag med ett genomsnittligt P/B-tal på 
0,61 hade en genomsnittlig årsavkastning på hela 24,3 %. Index hade en avkastning på 10,80 
% (Pennman 2010, s. 81). Överavkastningen var på hela 13,5 procentenheter.  

Direktavkastning är en form av säker avkastning som aktieägaren kommer få från bolaget. 
Själva huvudprincipen med att äga en aktie är att få tillgång till vinsten som företaget gör. 
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kritiska nivåer 

Val av marknad (t.ex 
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Detta fås genom utdelningar av vinsten från bolaget. (Algotsson, 2008, s. 39) En strategi är då 
att få så hög utdelning i relation till priset. Investeraren vill alltså ha en hög direktavkastning 
(utdelning per aktie / pris per aktie). En studie som gjordes på bolag med hög 
direktavkastning i Storbritannien under perioden 1955-1988 visade att dessa bolag (13,60 % i 
medeldirektavkastning) hade en genomsnittlig årsavkastning på 19,30 %. Index presterade 
13,00 % (Browne, 2009, s. 31). Att investera i bolag med hög direktavkastning överavkastade 
investeraren index med 6,30 procentenheter. 

Investeringar utifrån låga värderingar av vinst, utdelning eller bokfört värde har presterat en 
bättre avkastning än genomsnittet. Det finns även studier som visar att om man kombinerar 
några av dessa nyckeltal med det andra så blir effekten ännu större. Penman (2010, s. 81) 
visade att genom att kombinera principerna låga P/E-tal och låga P/B-tal så fick en investerare 
30 % i årlig genomsnittlig avkastning. Hade investeraren istället använt sig av bara P/E-tal 
hade den fått 23,20 % och enbart utifrån P/B-talet hade resultatet blivit 24,30 % i årlig 
genomsnittlig avkastning. Alltså så fungerar värdeinvesteringar ännu bättre då nyckeltal 
används i kombination med varandra.  

Värdeinvesteringar som forskningsämne är inte så uppmärksammat, speciellt inte i Norden. 
Dock finns det viss forskning inom detta område. Exempel på sådan forskning är Wallenius 
och Shamon (2011) som undersöker direktavkastningsprinciper på den svenska marknaden. 
Abrahamsson och Carlsson (2010) undersöker värdeinvesteringar strikt efter Benjamin 
Grahams principer, detta också på den svenska marknaden. 

1.2.1 STUDIENS NÖDVÄNDIGHET 

Det som är unikt i vår studie jämfört med tidigare studier är att vi kommer undersöka flera 
olika värdeinvesteringsprinciper, och kombinera dessa. Vi kommer även att göra denna 
undersökning på de nordiska börserna medan den mesta forskning är gjord på den 
amerikanska börsen. Det intressanta är då att se om teorierna är applicerbara på den nordiska 
börsen. Den svenska börsen (OMXS30) har en högre volatilitet än vad den amerikanska (Dow 
Jones index), det vill säga att den svenska börsen svänger mer både i upp- och nedgångar 
(Hitta Kursvinnare). Det samma gäller för de övriga nordiska länderna eftersom de alla 
börserna inom norden är väldigt homogena (Haavisto, 1992, s. 1) . En annan intressant aspekt 
är att den mesta forskning inom detta område är gammal och inte uppdaterad, vilket behövs 
kontinuerligt för att hålla ett område färskt och faktamässigt korrekt eftersom mycket kan 
förändras och påverka de finansiella marknaderna och kan då göra att antingen 
värdeinvestering fungerar bättre eller sämre.  

I och med denna studie kommer investeraren att få inblick i hur bra värdeinvesteringar är i 
jämförelse med index. De tidigare studier har inte undersökt om det är statistiskt signifikant 
att värdeinvesteringar överavkastar index, det kommer vi göra i denna studie, vilket kan ge 
vår forskning en högre tillförlitlighet.  
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1.3 FRÅGESTÄLLNING 

Kan värdeinvesteringar avkasta mer än genomsnittet, med hänsyn taget till risk? 

1.4 SYFTE 

Kan investerare med hjälp av värdeinvesteringar få en bättre avkastning med hänsyn taget till 
risk, på den nordiska marknaden under tidsperioden 1980-2010, jämfört med index under 
samma period? Vidare vill vi undersöka vilket nyckeltal av P/E, P/B och direktavkastning 
kommer riskjusterat avkasta bäst. Med hjälp av insamlad data och statistiska tester vill vi se 
om det finns signifikant samband mellan hög riskjusterad avkastning och att värdeinvestera.  

Vi kommer att undersöka och testa ämnet utifrån två metoder, både genom att använda 
statistiska tester på den riskjusterade avkastningen och undersöka om vi finner något 
signifikant samband. Den andra metoden är att undersöka dessa samband som den tidigare 
forskningen har gjort, med hjälp av att räkna ut den riskjusterade avkastningen och jämföra 
den rakt av mot index. Vi avser att jämföra resultatet med tidigare forskning inom ämnet, 
samt att ge förslag på framtida forskning.  

 

 
Figur 3 över undersökningen 
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1.5 BEGREPPSFÖRKLARINGAR 

Begrepp och termer i studien kan vara invecklade samt ha andra innebörder i andra 
sammanhang. I det här avsnittet beskriver vilken innebörd begreppen och termerna har i 
denna studie. 

Begrepp Förklaring 

Återinvesterade 
utdelningar 
(Reinvesterade 
utdelningar) 

Många bolag väljer att dela ut en del av vinsten till sina aktieägare varje år. Denna 
utdelning kan aktieägaren välja att återinvestera i aktien, och får på så vis en högre 
ränta-på-ränta-effekt. 

Överavkastning Avkastning som är högre än den avkastning som jämförande index har producerat. 

Index Även marknad och genomsnittet betecknar samma sak, det vill säga det jämförande 
index investeraren har för att mäta sin prestation. Indexet bör vara det som bäst matchar 
investeringen. Exempelvis bör en investering i ett bolag listat på OMXS30 jämföras 
med just OMXS30. 

Värdeinvestering Att genom fundamental analys hitta tillgångar där det fundamentala värdet överstiger 
marknadsvärdet på tillgången och investera utifrån denna analys. 

Riskjusterad 
avkastning 

Visar hur avkastningen på en viss tillgång har varit i förhållande till risken i tillgången. 
Risken i tillgången kan mätas med till exempel Beta-värdet och standardavvikelsen. I 
denna studie används uträkningen: avkastning/standardavvikelse. 

Betavärde Är ett mått som anger hur en aktie i genomsnitt har rört sig gentemot index över en 
bestämd period. Har en aktie Beta-värdet 1,5 så betyder det att aktien har gått upp i 
genomsnitt 1,5 % då index har gått upp 1 %. Teorin är att ett högre Beta-värdet innebär 
en högre risk och ett lägre Beta-värdet innebär en lägre risk. Betavärde mäts som en 
koefficient.  

Standardavvikelse Är ett mått som anger hur mycket avkastningen på en aktie i genomsnitt har avvikit från 
medelvärdet under en bestämd period. Teorin visar att en hög standardavvikelse innebär 
en högre risk medan en lägre standardavvikelse innebär en lägre risk. Standardavvikelse 
mäts i procent. 

Riskjusterad 
överavkastning i 
procent 

Denna mätning ger ett värde på hur mycket bättre värdeinvesteringsstrategin är utifrån 
riskjusterad avkastning i förhållande till jämförelseindex. 
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2. VETENSKAPLIG METOD 

 
I det här kapitlet kommer vi att gå igenom våra utgångspunkter. Denna del av arbetet styr hur 
vi jobbar med denna studie.  

2.1 FÖRFÖRSTÅELSE 

Det kan tänkas naturligt att tro att forskarens personliga värderingar och känslor inte skall 
påverka studien de utför, men detta är inte sant. Emile Durkheim (Bryman & Bell, 2005, s. 
42) menade att alla förutfattade meningar måste bort och att förutfattade meningar går under 
en människas värderingar vilket är så svårt att filtrera bort. Viktigast är att ha kontroll på sina 
värderingar och förutfattade meningar då forskaren skriver sin studie för värderingar och 
förutfattade meningar kan påverka alla områden inom en studie (Bryman & Bell, 2005, s. 42). 
Ytterligare en viktig metod att motverka subjektivitet är att vara tydlig i syftet med studien 
samt att tydligöra egna värderingar. Det blir då enklare för läsaren att förstå om studien är 
objektiv (Svenning, 2003, s. 12).  

Vår förförståelse inom ämnet är omfattande, vi har fått kunskap genom studier på 
Civilekonomprogrammet vid Umeås Handelshögskola. Den kunskap om detta ämne vi har 
fått har varit framförallt inriktad på att förklara och förstå den effektiva marknadsteorin och 
därigenom blivit lärda att det inte går att på sikt överavkasta index, vare sig med 
värdeinvesteringar eller med kortsiktiga affärer. Vi har även haft undervisning om hur man 
analyserar företag och även om värdeinvesteringar vilket är till stort gagn i detta arbete. Dock 
har denna kunskap inte prioriteras lika mycket i skolan så som den effektiva marknadsteorin 
och alla principer och områden som den påverkar och skapar.  

Stor kunskap inom området har skapats utanför skolan, framförallt med eget engagemang 
inom värdeinvesteringsprinciper och även genom att använda dessa principer på investeringar 
för privat bruk. Vi har fått kunskap genom att läsa de alla stora investerarnas verk/biografier 
såsom Benjamin Graham, Peter Lynch och Warren Buffet, vilket alla är värdeinvesterare. Stor 
kunskap har bildats, samt förts vidare genom engagemang och drivande av Unga 
Aktiesparares lokalavdelning i Umeå. I denna förening har vi haft föreläsningar inom 
områdena fondkunskap, aktiekunskap, fundamental analys, trading och att investera som en 
mästare. Även om alla områden inte är just specifika för värdeinvesteringskunskap så ger 
helheten en mycket klarare bild av vad man bör fokusera på då man investerar som en 
värdeinvesterare. 

Förförståelsen som vi har skulle kunna skapa ett problem där vi blir mer drivna att söka upp 
teorier som stärker värdeinvesteringsprinciper eftersom vi har stort intresse i ämnet. Detta 
problem med objektiviteten i studien löser vi genom att alltid presentera kritik till varje 
teoriområde. På detta sätt tar in alla tankar och idéer om teorier som står som grund för vårt 
arbete och sedan undersöka hur verkligheten ser ut i vårt fall med värdeinvesteringar. Vi skall 
utöva kontroll på förutfattade meningar inom ämnet och försöka att vara kritisk mot den teori 
och tidigare forskning vi hittar och använder, allt för att på ett så sakligt sätt som möjligt 
bedriva denna studie och få fram ett resultat som är av hög reliabilitet. Vi kommer arbeta med 
tester som undersöker om en möjlig riskjusterad överavkastning är signifikant och även 
utifrån de tidigare forskarnas metod dvs. enbart undersöka den riskjusterade avkastning i 
förhållande till index. Resultaten kommer att vara objektiva och de går inte att vinkla på något 
sätt eftersom siffrorna talar sanning. Detta kommer skydda oss mot vår möjliga subjektivitet 
och därför kommer denna uppsats att lyckas vara objektiv.   
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Vi har arbetat under våra universitetsstudier med vetenskapliga teser och arbetat utifrån att 
undersöka om hypoteser är signifikanta eller fallerar så har detta bildat vår kunskapssyn att de 
finns en verklighet som uppnås genom att bevisa det vetenskapligt. Även på högre nivå i 
skolan så har vi arbetat med att samla in empirisk data och sedan analysera denna, alltid med 
kvantitativa modeller. På vår egen fritid har vi även arbetat med att samla in empirisk data för 
att till exempel analysera bolag fundamentalt och vi vet att för att bygga en uppfattning om ett 
bolags fundamentala värde krävs det att samla in de data som presenterar räkenskaper, 
situation, framtid, med mera, och genom detta dra en slutsats om det fundamentala värdet. 

2.2 KUNSKAPSSYN 

Vår kunskapssyn är strikt positivistisk. Med det menas att vi har en ståndpunkt som 
förespråkar en användning av naturvetenskapliga metoder vid studien av ett fenomen. 
Positivism bygger på att ha en stark empirisk hållning till vetenskap. Kunskap nås genom att 
samla in data och försöka dra generaliserbara slutsatser. (Svenning, 2003, s. 26-27) 

2.2.1 ARBETA UTIFRÅN PRINCIPERNA INOM POSITIVISM 

Positivismen är en kunskapssyn som fungerar bra att lösa enkla och väl strukturerade 
problem. Arbetssättet är utifrån ett naturvetenskapligt perspektiv som passar perfekt i vår 
studie där vi har ett välstrukturerat problem och kan lösa detta genom naturvetenskapliga 
metoder, som att kolla statistiskt på dessa hypoteser. (White, 2002, s. 4) 

Det finns fem aspekter som vi anser vara framträdande i studien; 

Fenomenalism: Vi utgår från tidigare teorier som går att läsa, och då förstå hur de på ett 
naturvetenskapligt vis samlade in fakta och undersökte hypoteser med data som verkligen har 
hänt, alltså inga lösa antaganden om data eller gissningar. 

Deduktivism: Vi har utformat en huvudhypotes om att vi tror att värdeinvesteringar kan 
riskjusterat överavkasta jämförande index, denna ska nu i studien testas och få fram ett 
definitivt resultat om vår huvudhypotes är signifikant eller om den skall förkastas. 

Lagmässiga regelbundenheter: I studien så samlar vi in data från en stor mängd bolag över en 
väldigt lång tidslinje för att se om vi hittar mönster i avkastningen kontra fundamentala 
värden i dessa bolag, som vi klassar som undervärderade. 

Objektivitet: Då vi utgår från ren data om värdeinvesteringar riskjusterat överavkastar index 
så finns det inga utrymmen att vara subjektiv, eftersom att vi kommer på svart och vitt att få 
fram ett resultat om detta är fallet. Dessa data kan inte tolkas på ett subjektivt sätt utan den 
kommer ange rent krasst om undervärderade bolag har överavkastat index. 

Vetenskapliga påståenden: Vi kommer att utgå från ren fakta och teori och inte göra 
antaganden och ständigt ha Emile Durkheims (Bryman & Bell, 2005, s. 42) visa ord om att ha 
full kontroll på sina värderingar då forskare skriver en studie för att den inte skall påverkas 
subjektivt (Bryman & Bell, 2005, s. 42). 

2.2.2 ARBETA UTIFRÅN PRINCIPERNA INOM HERMENEUTIK 

Hermeneutiken är ett synsätt vars centrala idé är att forskaren som analyserar en text ska 
försöka få fram textens mening utifrån det perspektiv upphovsmannen har haft, forskaren 
försöker tolka texten. Hermeneutik kommer från det grekiska ordet hermeneia vilket betyder 
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tolkning. (Lindholm, 1999, s. 69-70). Eftersom vi kommer att arbeta med att undersöka om 
värdeinvesteringar kan överavkasta index så kommer vi använda oss av siffror samt 
värdeinvesteringsprinciper och om vi skulle vara hermeneutiker så skulle detta göra att vi 
tappar lite fokus på just resultatet och istället tolka varför resultatet är som det är.  

2.3 ANGREPPSSÄTT 

Vi använder ett deduktivt angreppssätt, med detta menas att vi utgår från teorier och sedan 
utifrån dessa teorier hittar ett område som passar in på teorierna som skall testas om teorierna 
håller, sedan kommer vi fram till slutsatsen om dessa teorier håller vetenskapligt i just denna 
studie. Det deduktiva angreppssättet är illustrerat i figur 4 nedan. (Sohlberg & Sohlberg, 2008 
s. 129) 

 

Figur 4 Exempel på deduktivt angreppssätt. (Sohlberg & Sohlberg, 2008, s. 129) 

Om vi istället hade arbetat med ett induktivt angreppssätt så hade vi inte utgått från någon 
teori utan själv undersöka ett område och efter analys och slutsats komma fram till en teori, 
det vill säga skapa en teori (Sohlberg & Sohlberg, 2008 s. 129). Detta angreppsätt hade inte 
passat vår studie eftersom det är ett område där det redan finns studier så anser vi att det är bra 
om vi använder dessa till stöd för vår studie och sedan undersöker vilken slutsats vi får utifrån 
våra principer, antaganden och metoder i detta område. På grund av detta använder vi ett 
deduktivt angreppssätt. 

2.4 METODVAL 

I vår studie så kommer vi att använda oss av kvantitativa variabler, som är variabler som antar 
numeriska värden (Dahmström, 2008, s. 25). Exempel på några kvantitativa variabler i 
studien är bland annat vinstmått, marknadsvärde (kursdata), bokfört värde, utdelning och 
avkastning. Då vi använder oss av kvantitativa variabler så anser vi att det mest naturliga 
angreppssättet är den kvantitativa modellen vilket innebär att vi utgår från kvantitativa 
variabler och gör statistiska test och utifrån vår valda population försöka dra generaliserbara 
slutsatser för hela populationen (Newman & Benz, 1998, s. 10). Detta sätt väljer vi att 
använda eftersom det kommer underlätta för oss att få fram det var studie syftar att uppnå, att 
försöka bevisa om värdeinvesteringar kan överavkasta genomsnittet.  

Om vi istället hade använt oss av en kvalitativ metod hade det inneburit att vi skulle klargöra 
fenomenets karaktär (Widerberg, 2002, s. 15), det hade resulterat i att vi hade undersökt 
varför värdeinvesteringar avkastar mer eller mindre än genomsnittet istället för om det gör 
det. Detta gör att vi i vår studie inte kan använda oss av en kvalitativ metod och istället får 
använda oss av en kvantitativ metod.  

Premiss 1: Alla människor 
är plågade 

Premiss 2:  Sune är en 
människa 

Slutsats : Sune är plågad 
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2.5 PERSPEKTIV 

Det finns flera perspektiv att se detta problem från. Vi kan se det från investerarens 
perspektiv, och då framförallt undersöka den potentiella riskjusterade överavkastning som kan 
finnas, som kommer till gagn för investerare. Ur ett rent teoretiskt perspektiv skulle vi kunna 
undersöka effektiva marknadsteorins validitet. Vi undersöker delvis effektiva marknadsteorins 
validitet, men mer indirekt. Från företagens perspektiv kan vi undersöka varför vissa företag 
är under- eller övervärderade på marknaden. I denna studie kommer vi att se från 
investerarens perspektiv just därför att vi vill hjälpa dem i deras investeringsbeslut. Studien 
kommer visa om det är värt att använda värdeinvesteringar för en långsiktig investerare. 
Studien kommer även visa om värdeinvesteringar riskjusterat överavkastar marknaden eller 
om det är bättre för en långsiktig investerare att investera i index. 

Vi kommer att utgå från den nordiska marknaden. Dels för att vi är mer bekanta med hur den 
nordiska marknaden fungerar, samt att det är lättare att få fram tillförlitlig information. Det 
har inte heller funnits mycket forskning kring detta på den nordiska marknaden, vilket är en 
ytterligare anledning till studiens angelägenhet. 

2.6 KÄLLKRITIK 

Källkritik handlar främst om att granska sanningshalten i innehållet, utifrån aspekter som tid, 
beroende och tendens (Thurén, 2005). Det är viktigt att kunna bedöma graden av sanning i 
den litteratur och teori som bygger upp en studie som den här (Thurén, 2003, s. 8). Denna 
studie bygger på tidigare forskning och teori om ämnet, samt ämnen som direkt eller indirekt 
påverkar fenomenet. Ett ämne som direkt (eller indirekt, beroende på hur man ser det) 
påverkar värdeinvesteringar är den effektiva marknadsteorin. Mycket av den teori som den 
effektiva marknadsteorin bygger på kommer från Eugene Fama (1965, 1992, 1993, 1998), och 
modernare forskning refererar, precis som i denna studie, till Famas verk. Fama, som är 
prisbelönad (Deutsche Bank Prize in Financial Economics) har publicerat flertalet artiklar 
under sin karriär, och ses av oss som en trovärdig författare.  

Ser vi till tidsaspekten finns det några problem i den teoretiska referensramen. Flera av 
källorna studien baseras på kan ses som inaktuella, då dessa ofta är minst 20 år gamla. Det ser 
ut som att forskningen på området har avtagit, framförallt under 2000-talet. Det är inget fel på 
källorna i sig, de är alla publicerade i en vetenskaplig tidskrift och peer-reviewade, förutom 
fallet med Tweedy, Brown. Det negativa är inaktualiteten, som speglas i studier av avkastning 
innan den teknologiska utvecklingen tog fart på börsmarknaden. Det är svårt att veta om 
högfrekvenshandel, ökad tillgänglighet för privatpersoner samt ökat utbud av värdepapper 
resulterar i avvikande effekter på marknaden. Vår studie kommer att behandla kursdata och 
data om företag under senare tid, vilket gör att teorierna kan vara utdaterade. Vi anser dock att 
teorierna är så pass generella att vi kan applicera dem på vår studie. 

Tendensaspekten berörs också av referensramen, då en kritisk aspekt i denna studie är att 
mycket av teorin delvis baseras på en publikation av investeringsrådgivaren Tweedy, Browne 
Company LLC. Denna publikation studerar värdeinvesteringar utifrån flertalet principer, 
bland annat P/E-tal, direktavkastning och P/B-tal. Studien är i sig självständig, men baseras på 
vetenskapliga artiklar, publicerade i välkända tidskrifter och peer-reviewade. Detta höjer 
publikationens trovärdighet, och vi finner inga tvivel om studiens sanningsenlighet när vi 
studerar de källor studien bygger på.  Många av de studier som behandlar värdeinvesteringar 
kan vara gjorda av forskare med egenintresse i resultatet (Leth & Thurén, 2000, s. 30). I fallet 
med Browne är detta mest trovärdigt, dock anser vi inte att det, om så är fallet, påverkar 



 
 

11 
 

resultatet för mycket, då publikationen är baserad på vetenskapliga artiklar. I fallet med 
Browne så har vi även ett tydligt fall av tradering, det vill säga en källa (sekundärkälla) som 
bygger på andra källor (primärkällor). Här byggs även primärkällorna upp av källor, vilket 
tillför ett extra led. Vi anser att detta inte påverkar studien i hög grad, då ledet efter Browne är 
vetenskapliga artiklar. I den mån som är möjlig har vi granskat och bekräftat den teori som 
Browne bygger på, från primärkällorna. 

I det fall grundläggande kunskap presenteras eller diskuteras, återföljs fakta av en källa. Då 
det är svårt att referera till vetenskapliga artiklar vad gäller grundläggande fakta, i studiens 
fall aktiekunskap, så används kurslitteratur och faktaböcker. Detta påverkar studien i minimal 
grad, då dels de fakta som presenteras som anses grundläggande bör finnas i de potentiella 
läsarnas kunskap, samt dels den grundläggande fakta inte påverkar studiens resultat. Exempel 
på sådana källor i studien är bland annat Algotsson (2008) och Penman (2010). 

Studien bygger, i största möjliga omfattning, av vetenskapliga artiklar sökbara från 
sökmotorer och databaser som är förknippade med vetenskapliga artiklar. Sökningar har i 
första hand gjorts via Universitetsbiblioteket vid Umeå Universitets partnerdatabaser. Artiklar 
har också sökts via den universella sökmotorn Google Scholar, som är en god sökmotor för 
vetenskapliga artiklar och publikationer. Sökningar via Google Scholar hittar ofta artiklar 
publicerade i välkända tidskrifter samt i databaser som är vedertagna databaser i dessa 
sammanhang. Ofta har Umeå Universitet avtal med dessa databaser, dock har det visat sig att 
sökmotorn i Google Scholar varit mer intuitiv och lättanvänd än Universitetsbibliotekets dito.   

2.7 TEORIVAL 

Vi har i första kapitlet visat på att den effektiva marknadshypotesen är en av de största 
teorierna som talar emot värdeinvesteringar. Skulle den effektiva marknadsteorin gälla vore 
värdeinvesteringsprinciper värdelösa att följa i det långa loppet. Den effektiva 
marknadshypotesen ligger till grund för antagande för många teorier, teorier som kan bli 
användningslösa om effektiva marknader inte gäller. Detta ligger till grund för att vi i vår 
studie lägger stor vikt vid den effektiva marknadshypotesen, både i den teoretiska 
referensramen och som kritik mot värdeinvesteringar. Det finns väldigt mycket skrivet om 
och mot den effektiva marknadshypotesen. Vi har valt att gå tillbaka till förstakällorna i stor 
omfattning. Detta gör att mycket om den effektiva marknadshypotesen refereras till Fama, Lo 
och French. De potentiella problem som kan uppstå diskuteras vidare i källkritiken. 

Vad gäller publikationer om värdeinvesteringar i allmänhet så finns det en mycket mindre 
vetenskaplig bas än för effektiva marknadsteorin. Denna mindre bas utgör, bland andra, det 
kunskapsgap vi ämnar fylla. Optimalt för studien vore om den teoretiska referensramen 
utgjordes av studier gjorda på både de nordiska marknaderna samt utomnordiska marknader. 
Den teoretiska bas som finns består till mestadels av forskning gjord på den amerikanska 
marknaden. Det finns även en del forskning gjord utanför den amerikanska marknaden. Vi har 
således valt att använda oss av dessa teorier ändå, trots att de inte fokuserar på de nordiska 
marknaderna.  
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3. TEORETISK REFERENSRAM 
I det här avsnittet kommer vi att redogöra för vad värdeinvesteringar är, med bakgrund och 
byggstenar. Vi börjar grundläggande med den effektiva marknaden, och fortsätter sedan med 
värdeinvesteringens principer. 

3.1 EFFEKTIVA MARKNADSTEORINS IMPLIKATION PÅ VÄRDEINVESTERINGAR 

Vi ämnar inte att direkt påvisa effektiva marknadsteorins validitet i denna studie, och vi 
undersöker inte teorins egenskaper, som aktiekursers slumpmässiga utveckling. Dock har det 
visat sig att den effektiva marknadsteorin är så pass bred och konkret att den är den största 
kritiken mot värdeinvesteringar, följt av fundamentala risker. I detta avsnitt presenterar vi kort 
den effektiva marknadsteorin, hur den påverkar värdeinvesteringar samt kritiken som finns 
mot teorin. Vi har valt att koppla ihop den effektiva marknadsteorin med vår studie i stor 
omfattning, då vi anser att om effektiva marknadsteorin håller bör inte värdeinvesteringar 
fungera över tid. Därför placerar vi teorin om effektiva marknader och fungerande 
värdeinvesteringar som motpoler, varpå om den ena är valid är den andre inte valid. 

3.1.1 DEFINITION OCH BAKGRUND 

Vi anser att det största hotet mot värdeinvesteringar, förutom kvaliteten i den enskilda 
analysen och fundamentala risker, är den välkända effektiva marknadsteorin. I det här 
avsnittet kommer vi att kort presentera effektiva marknadsteorins ursprung, samt koppla till 
hur den påverkar värdeinvesteringar. Vi visar också på kritik mot teorin, samt studier som 
visar att värdeinvesteringar kan överavkasta index. 

Den effektiva marknadsteorin (EMT) presenterades i den moderna formen av Eguene Fama, 
som i sin Ph.D-uppsats The behavior of stock market prices (1965) utvecklade den tidigare 
teorin om “random walks” av aktiekurser över tid. Under andra halvan av 1800-talet började 
folk i aktiebranschen att prata om det slumpmässiga beteendet som aktiekurser kan ha över 
tid. Termen “random walks” populariserades i boken A Random Walk Down Wall Street 
skriven av Burton Malkiel 1970, men användes även av Fama (1965). Random walks-teorin 
menar på att aktiekurser alltid rör sig i en slumpmässig riktning, oberoende av föregående 
dags kursriktning. (Fama, 1965, s. 55) 

I effektiva marknader speglas all tillgänglig information om en aktie i aktiekursen. Då ny 
information om företaget, marknaden eller omvärlden finns tillgänglig kommer denna 
information att prisas in i aktiekursen direkt. Effektiva marknadsteorin antar att alla 
investerare har tillgång till all och samma information vid samma tidpunkt, och att alla 
investerare värderar denna information på ett rationellt sätt. Detta gör att investerare 
konsekvent inte kan överavkasta marknaden, och analyser av olika slag bör vara värdelösa. 
(Fama, 1965) 

Aktiekursen för ett bolag kommer att fluktuera runt det fundamentala värdet (verkliga värdet) 
över tiden. Då vissa investerare ser att aktiekursen är för hög i förhållande till deras 
uppskattade verkliga värde kommer de att sälja sitt innehav, och driva ned kursen mot det 
verkliga värdet. Investerare som anser att kursen är för låg i förhållande till det uppskattade 
verkliga värdet kommer de att köpa, och därmed driva upp kursen mot det verkliga värdet. 
Nuvarande aktiekursen för ett bolag blir därmed en god uppskattning av det verkliga värdet på 
bolaget (Fama, 1965, s. 56). 
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Fama (1965) resonerar att egenskaperna som EMT och random walks leder till, enligt ovan, 
inte fullt ut implicerar att analys är värdelöst. Den avgörande faktorn i sammanhanget är 
tiden. Kan analyseraren identifiera felprissättningar har han ett övertag om han är först att 
agera (Fama, 1965, s. 58). Dock fortsätter Fama (1965) med att bestrida värdet av analysen i 
sig. Fama (1965) menar att resultatet av analysen, alltså värdet på bolaget, inte har något 
egentlig betydelse såvida marknadspriset inte rör sig i rätt riktning.  

I effektiva marknader leder random walks till att aktiekurser har 50 procents sannolikhet att 
röra sig uppåt och 50 procents sannolikhet att röra sig nedåt, jämfört med föregående dags 
slutkurs. Rörelsen sker helt oberoende av föregående dags kursrörelse (Fama, 1965, s. 58). 
Denna egenskap kallas i sannolikhetslära för martingal (Jarrow & Larsson, 2011, s. 12). 

Effektiviteten i den effektiva marknaden handlar om att all tillgänglig information rörande ett 
bolag prisas in direkt i aktiekursen (Fama, 1970, s. 383). Alla aktörer har dessutom tillgång 
till all (och samma) information samtidigt, vilket eliminerar till exempel insiderproblem. 
Bakgrunden till detta är att alla aktörer på marknaden är rationella (Lo, 2005, s. 1). 
Rationalitet i det här sammanhanget betyder att aktörerna värderar den tillgängliga 
informationen på samma sätt, samt att de agerar vinstmaximerande utifrån denna information 
(Lo, 2005, s. 1).  

3.1.2 IMPLIKATIONER FÖR VÄRDEINVESTERINGAR 

Egenskaperna hos den effektiva marknadsteorin samt teorin om random walks gör de allra 
flesta analytiker, både fundamentala och tekniska, överflödiga (Fama, 1965, s. 55-58). För att 
den effektiva marknaden ska fungera behövs dock analytiker, som analyserar antingen 
fundamentalt värde eller framtida aktiekurser, för att få aktiekurserna att röra sig. Om 
marknaden är effektiv så kommer alla investerare att ha tillgång till samma information då de 
analyserar företaget och detta gör att om investerarna är rationella vilket den effektiva 
marknadsteorin tror så kommer investerarna fram till samma beslut, detta gör att det inte går 
att få ett övertag på marknaden. Nu finns det även många väldigt bra informerade och bra 
finansierade firmor som just specialiserar sig på att analysera bolag så denna information 
finns överallt enligt denna teori, vilket gör det omöjligt att hitta undervärderade företag. 
(Bodie et al., 2009, s. 350-351) 

En investerare har då endast en uppgift att sköta för att förvalta sin portfölj på ett bra sätt 
enligt den effektiva marknadsteorin. Detta är att strukturera en portfölj utifrån sin risknivå och 
personliga ekonomiska situation som är väldiversifierad, dvs. att skapa en portfölj där den 
bolagsspecifika risken är eliminerad och endast den systematiska är kvar. På detta sätt 
kommer investeraren att få en portfölj som är mindre riskfylld och på detta vis mer effektiv än 
andra portföljer som inte är väldiversifierade. (Bodie et al., 2009, s. 352-353) 

I boken “A random walk down wallstreet”, förklarar Malkiel (1973) den effektiva marknaden 
på ett mycket effektivt sätt; 

“Två aktiemäklare går längs gatan. De ser en hundralapp på marken. Den ene frågar den 
andre varför han inte plockar upp den. Han svarar då; om hundralappen vore äkta skulle 
någon redan ha plockat upp den” 

Kritiker menar att det faktiskt går att hitta äkta hundralappar på gatan.  
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3.1.3 KRITIK MOT EFFEKTIVA MARKNADSTEORIN OCH STUDIER SOM STYRKER 
VÄRDEINVESTERINGAR 

Den effektiva marknadsteorin var väl utbredd och använd från 1960-talet och framåt. Men 
teorin har under senare tid fått fler kritiker. En känd kritiker är Andrew W. Lo, som i artikeln 
Reconciling Efficient Markets with Behavioral Finance: The Adaptive Markets Hypothesis 
från 2005 slog ihop den effektiva marknadsteorin med en relativt ny gren inom finans, 
Behavioral Finance, och skapade den adaptiva marknadsteorin. Lo (2005, s. 1) tror dels på 
den effektiva marknadsteorin, men han tror inte att den är så stark som tidigare förespråkare. 
Han menar på att individers unika beteende spelar en roll i investeringsbeslut och hur de 
uppfattar och tolkar information. Detta gör att investerarna kan få olika uppfattningar på 
verkligt värde på tillgångar. Forskare har sedan 1970-talet försökt hitta mer verkliga 
förklaringar (Kahneman & Tversky, 1979; Thaler, 1993; Lo, 1999), som grundar sig i 
psykologi och beteende, vilket födde benämningen Behavioral Finance.  

Fischer Black (känd från sin och Scholes optionsvärderingsmodell) är också kritisk mot 
effektiva marknadsteorin. Han menar i sin artikel Noise (1985) att många investerare är 
irrationella. Irrationaliteten visar sig i att de inte agerar efter rationell information, utan från 
buller. Buller i det här sammanhanget är oväsentlig information, som i sin tur bygger upp 
felaktiga förväntningar hos investeraren, vilket gör att investerarna värderar bolag felaktigt 
och gör då att verkligt värde kan skilja sig från marknadsvärdet. Sker detta så är marknaden 
inte effektiv, utan den blir ineffektiv pga. investerarnas felaktiga värderingar.  

Mer aktuella studier har resulterat i fler teorier som anses vara i fosterstadiet.  Farmer (2002) 
resonerar kring en agentteori, där en form av Darwinism råder. Teorin grundar sig i en enkel 
mekanism utan jämviktsläge. Vissa investerare kommer att använda strategier som ger 
avkastning, och andra kommer använda strategier som ger förluster. De strategier som leder 
till förluster kommer så småningom att försvinna, och de som ger avkastning kommer att 
utvecklas. 

Fama och French (1998) kom fram till att bland annat storlek (totalt marknadsvärde) och pris i 
relation till bokfört värde påverkar avkastning i fler marknader än den amerikanska. I denna 
studie så visar Fama och French (1998) att bolag med lågt pris i relation till bokvärde avkastar 
mer än marknaden i tolv av tretton undersökta marknader, varav den svenska marknaden var 
en av dem, vilken var den enda nordiska marknaden med i studien. Fama och French (1998) 
visar att bolag med lågt pris i relation till bokvärde avkastar drygt 20 % mot marknadens 
dryga 12 %, under åren 1975 till 1995. Även bolag med lågt pris i relation till vinst avkastar 
signifikant mer än marknaden i Sverige (Fama & French, 1998, s. 1980).  

Det finns förutom ovan stöd för att värdeinvesteringar fungerar. Att värdeinvesteringar 
fungerar över tid bör vara en indikation på felaktigheter i den effektiva marknadsteorin. 
Griffin och Lemmon (2002) finner stöd för att värdeinvesteringar överavkastar marknaden i 
USA. Samma Griffin och Lemmon (2002) visar även att det inte finns någon koppling mellan 
värdeinvesteringarnas överavkastning och att bolagen skulle vara i finansiell eller operativ 
nöd. 
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3.1.4 SAMMANFATTNING AV EFFEKTIVA MARKNADSTEORIN 

 
Figur 5 över sambandet mellan värdeinvesteringar och effektiva marknaden 

Figur 5 ovan visar sambandet mellan värdeinvesteringar och effektiva marknader. 
Värdeinvesteringar bör, enligt den effektiva marknadsteorin, inte hålla i längden. Såldes 
kommer vågen i figur 5 att väga över till effektiva marknadsteorins sida. Men eftersom att det 
finns kritik mot effektiva marknadsteorin, samt studier som styrker just värdeinvesteringar, 
kan vågen komma att väga över mot värdeinvesteringar. 

Teorier som den effektiva marknadsteorin implicerar att värdeinvesteringsprinciper vid 
aktieköp inte ska vara förklarande vid eventuell överavkastning gentemot genomsnittet, 
åtminstone på konsekvent basis. Visst kan analytiker hitta priser som avviker mot någon form 
av verkligt värde. Då dessa felprissättningar identifieras, agerar investerare rationellt och 
rättar därmed till priset. Det gäller då för investerarna att vara först att agera. Kritik har 
uppkommit, framförallt med 1990-talets forskning om psykologin inom investeringsbeslut. 

Vi har även visat att forskning talar för värdeinvesteringar kontra effektiva marknadsteorin, 
bland annat genom Fama och French (1998) samt Griffin och Lemmon (2002). Studien visar 
även att värdeinvesteringar överavkastar marknaden utanför USA, även i Sverige. 

3.2 VÄRDEINVESTERING 

3.2.1 DEFINITION OCH BAKGRUND 

Benjamin Graham brukar kallas för fadern av värdeinvesteringar och författade boken om 
sina principer och hur en intelligent investerare skulle tänka år 1949. Med detta menas inte att 
han var den första, utan att han snarare lyckades få allmänheten att uppmärksamma ämnet. En 
värdeinvesterare ägnar sig åt att göra investeringar där värdet i investeringen är klart högre än 
vad priset på investeringen är, detta är ett steg i att bli en smart investerare. Graham tyckte det 
var väldigt konstigt att folk som investerade, inte tillräckligt noggrant undersökte vart de 
investerade samt vad de fick i utbyte mot att investera, det vill säga avkastningen på 
investeringen. (Axier, 1994, s. 2) 

Investera utifrån 
värdeinvesteringsprinciper Investera i index 

Värdeinvesteringar Effektiva 
marknadsteorin 
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Graham tyckte att man skulle handla aktier precis på samma sätt som man handlade livsmedel 
och inte som man handlar parfym (Axier, 1994, s. 3). Graham menade att man ska kunna 
jämföra olika märken och handla det märke som man anser har bäst kvalitet i förhållande till 
pris vilket många gör med livsmedel, men vid handel av parfym provar många kanske ett nytt 
märke bara för att det är spännande och inte bryr sig om prislappen på produkten i lika stor 
omfattning som vid livsmedelshandel.  

Ett central koncept som har utvecklats inom värdeinvesteringar är “Margin of Safety” och 
detta betyder skillnaden mellan värdet och marknadsvärdet på tillgången (Graham, 1949, s. 
245) angivet oftast i procent. Utifrån Axier (1994, s. 3) ville Graham att investeringarna skulle 
ha ett bra värde, ofta ville han att den minst skulle handlas med en 50-procentig margin of 
safety utifrån det fundamentala värdet som investeraren har räknat ut (Axier, 1994, s. 3). 
Detta skulle göra investeringen mindre riskfylld eftersom man har en krockkudde i form av att 
tillgången enligt analysen är mycket mer värd än vad som betalades för den. I vår studie 
kommer vi använda detta begrepp genom att räkna ut det historiska genomsnittet i värderingar 
utifrån de nyckeltal vi undersöker, vilket är P/E, P/B och direktavkastning. Då vi granskade 
Grahams egna teorier så ville han ha ett minimum på 33 % margin of safety, gärna mer 
(Graham, 1949, s. 247).  

Efter vi har räknat ut det historiska genomsnittet så kommer vi bestämma vilken margin of 
safety våra placeringar skall ha, i denna studie kommer vi basera det fundamentala värdet på 
det historiska genomsnittet. För att räkna ut margin of safety måste man gå mer ingående i ett 
bolag än att enbart undersöka dessa nyckeltal (Graham, 1949, s. 245), vilket blir för 
omfattande. Men genom att använda en margin of safety utifrån det historiska snittet kommer 
vi få fram bolag där vinst, direktavkastning och eget kapital värderas lågt.  

En princip som är det centrala i värdeinvestering är att hitta bolag som utifrån sin vinst, 
utdelning, bokfört värde och kassaflöde handlas till ett lågt pris (Browne, 2009, s. 2). För att 
ta reda på om det är ett lågt pris så kan man undersöka hur priset är till dessa tal i relation till 
varandra, som pris / vinst, utdelning / pris, pris / bokfört värde och pris / kassaflöde (Fama & 
French, 1997, s. 1975).  

3.2.2 PRINCIPER VID VÄRDEINVESTERING 

3.2.2.1 PRIS I RELATION TILL VINST 

P/E-talet = Pris per aktie / vinst per aktie (Bernhardsson, 1996, s. 207) 

P/E-talet visar hur många årsvinster du betalar för att få äga bolaget. Ofta så använder man 
årsvinster per aktie efter skatt, men det förekommer även att man använder det innan 
finansiella poster (Bernhardsson, 1996, s. 207).  

I denna teoridel så har vi använt vinst efter skatt. Utgången för detta nyckeltal är att låga P/E-
tal betyder låg värdering och att man inte behöver betala så många årsvinster för att äga aktien 
medan ett högt P/E-tal betyder hög värdering och att man måste betala många årsvinster för 
att äga aktien. Det genomsnittliga P/E-talet på den amerikanska börsen mellan åren 1871 och 
1996 var 13,7, det vill säga att man betalade i genomsnitt 13,7 årsvinster för att få äga ett 
bolag på den amerikanska börsen. (Bernhardsson, 1996, s. 207-208) 
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Peter Lynch delar med sig en av sina tankar om P/E-talet på detta sätt; 

“If you buy shares in a company selling at two times earnings (a P/E of 2), you will earn back 
your initial investment in two years, but in a company selling at 40 times earnings (a P/E of 
40) it would take forty years to accomplish the same thing. Cher might be a grandmother by 
then. With all the low p/e opportunities around, why then would anybody buy a stock with a 
high P/E?” (Lynch, 1989, s. 169) 

Många värdeinvesterare tror att aktier med låga P/E-tal kommer att överavkasta aktier med 
höga P/E-tal och därför kan inte den effektiva marknaden gälla (Basu, 1977, s. 1). En aktie 
med ett lågt P/E-tal betyder att man inte behöver betala så många årsvinster för att få äga 
aktie.  

Graham gillade att använda detta nyckeltal i sin inverterade form. Då får man veta hur mycket 
av priset aktien avkastar per år. Vidare undersökte han detta tal i relation till hur en AAA-
rankad (högsta finansiella betyg från ett ratinginstitut) företagsobligation avkastade. Ett krav 
var att aktien skulle avkasta det dubbla av räntan på företagsobligationen. Exempelvis är då 
att om snittet för AAA-rankad företagsobligation avkastar 4 % så måste aktien avkasta 8 %, 
vilket leder till ett P/E-tal på högst 12,5. Detta gör att om en aktie skall vara köpvärd skall den 
ha ett P/E-tal under 12,5 gällande dessa omständigheter. (Thorpe, 2010, s. 2) 

Tidigare studier på hur aktier med låga P/E-tal har utvecklats i förhållande till aktier med höga 
P/E-tal så kan vi se i tabell 1. Denna undersökning som gjordes under åren april 1957 till mars 
1971 visar att de aktier som hade P/E-tal 9,8 eller lägre avkastar årligen 16,3 % till ett beta 
under jämförande index (Browne, 2009, s. 16). Detta innebär att om man utgår från 
riskkonceptet utifrån traditionell syn så har dessa aktier haft lägre risk än genomsnittet. De 
aktier som hade högst P/E-tal, 35,8 och uppåt, hade en årlig avkastning på 9,3 % och ett 
betavärde på 1,11 (Browne, 2009, s. 16). De är alltså mer riskfyllda än jämförande index. 
Utgår vi från riskjusterad avkastning så kommer vi fram till att de aktierna med låga P/E-tal 
hade 16,45 % medan de aktierna med högt P/E-tal hade 8,37 %. Detta innebär att de aktierna 
med lågt P/E-tal har 8,05 procentenheter högre riskjusterad avkastning än de aktierna med 
högt P/E-tal. Studien är en stark indikation på att det i just detta fall lönar sig att utgå från 
värdeinvesteringsprinciper. 

Tabell 1 Resultat för aktier utifrån P/E-tal på New York Stock Exchange under perioden april 1957- mars 1971 (Browne, 2009, s. 16) 

Portfölj utifrån P/E 1 (Högsta P/E) 2 3 4 5 6 (Lägsta P/E) 

Median P/E 35,8 30,5 19,1 15 12,8 9,8 

Genomsnittlig årsavkastning 9,30 % 9,50 % 9,30 % 11,70 % 13,60 % 16,30 % 

Risk (Beta) 1,11 1,06 1,04 0,97 0,94 0,99 

 
En undersökning under tidsperioden 1966-1984, gjord på samma index och har delat in 
bolagen i olika P/E-tal från högst till lägst, får ett liknande resultat. I tabell 2 ser vi att de 
bolagen med lägst P/E-tal har avkastat 14,08 % årligen. Jämför man detta med hur index har 
presterat under samma period så har denna strategi överavkastat index med 5,46 % årligen, 
index avkastade 8,6 % årligen under denna tid. (Browne, 2009, s. 16-17) 
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Tabell 2 Resultat för aktier utifrån P/E-tal på New York Stock Exchange under perioden 1966- 1984 (Browne, 2009, s. 16) 

Kvantil Genomsnittlig årlig 
avkastning 

Slutvärde 12/31/84 på 1 dollar investerat 12/31/66 

1 (Lägsta P/E) 14,08 % 12,22 
2 13,81 % 11,67 
3 10,95 % 7,21 
4 10,29 % 6,43 
5 9,20 % 5,32 
6 6,43 % 3,27 
7 7,00 % 3,62 
8 5,57 % 2,8 
9 5,50 % 2,77 
10 (högsta P/E) 5,58 % 2,81 

3.2.2.2 PRIS I RELATION TILL BOKFÖRT VÄRDE 

P/B-talet = Pris per aktie / bokfört värde per aktie (Nilsson et al., 2002, s. 60) 

Det bokförda värdet beräknas genom att bolagets skulder subtraheras från tillgångarna. Detta 
brukar även kallas eget kapital, och består bland annat av det investerade aktiekapitalet. 
(Nilsson et al., 2002, s. 101). Enligt denna definition så betyder det att om ett företag värderas 
till ett lågt pris i relation till bokfört värde så får investeraren köpa det egna kapitalet billigt, 
samt om ett företag värderas till ett högt pris i relation till bokfört värde så får investeraren 
köpa det egna kapitalet dyrt. 

Normalt bör ett bolag värderas till det bokförda värdet, det vill säga att marknadsvärdet 
dividerat med det bokförda värdet är ett. Med detta menas att det bokförda värdet värderas på 
marknaden med en avkastning lika med den förväntade avkastningen. Bolagets bokförda 
värde brukar pragmatiskt värderas med beaktning till framtida avkastning på investeringen. 
Pris i relation till bokfört värde tillför denna aspekt. Priset (P) är marknadsvärdet av det 
bokförda värdet (B). Då kvoten rör sig från normalläget betyder det att marknaden värderar 
framtida vinster avvikande. (Penman, 2010, s. 149-153) 

Medelvärdet för P/B-talet för bolag listade i USA mellan 1963 och 2006 är 1,7, vilket visar att 
bolag ofta inte värderas till normalläget (Penman, 2010, s. 81). Utifrån dessa teorier kan man 
dra slutsatsen att om ett bolag värderas utan hänsyn till risk och framtid så borde det värderas 
till ett P/B-tal på 1. 

Ett bolags marknadsvärde i relation till det bokförda värdet är ett vanligt nyckeltal för att 
jämföra bolag med varandra. Det finns studier som visar att aktier till bolag vars bokförda 
värde värderas lågt ger högre årlig avkastning än bolag med högt värderat bokfört värde, det 
vill säga att bolag med lågt P/B avkastade väsentligt mer än bolag med högt P/B. Refererar vi 
tillbaka till studien gjord av Tweedy Browne Company (Browne, 2009, s. 3), så finns det 
belägg för att ju lägre P/B-tal desto högre avkastning. 

Tabell 3 visar den årliga avkastningen för bolag med olika P/B-tal. Bolagen, som är från 
NYSE och åren 1967 till 1984, är indelade i 10 grupper rangordnade efter P/B-tal. Grupp 
nummer 1 har lägst P/B tal, medan grupp nummer 10 har högst. Lägst avkastning ser vi i de 
grupper som innehåller bolag med höga P/B-tal. Ju lägre P/B-tal, desto högre årlig avkastning. 
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Avkastningen på jämförande index (NYSE) var under perioden 8,6 % vilket är 5,75 
procentenheter lägre än de bolagen med låg P/B. (Browne, 2009, s. 3) 

Tabell 3 årlig avkastning med P/B (Browne, 2009, s. 3) 

Kvantil Genomsnittlig årlig 
avkastning 

Slutvärde 12/31/84 på 1 dollar investerat 12/31/66 

1  
(Lägst P/B) 

14,36 % 12,8 

2 14,40 % 12,88 
3 14,39 % 12,87 
4 12,43 % 9,26 
5 8,82 % 4,98 
6 8,36 % 4,6 
7 7,69 % 4,09 
8 5,63 % 2,83 
9 5,26 % 2,65 
10 
(Högst P/B) 

6,06 % 3,06 

 
I en studie av Lakonishok et al. (1994) använder man termerna värdeaktier och glamouraktier. 
Värdeaktier har lågt P/B-tal medan glamouraktierna har högt P/B-tal. Studien är gjord på 
inverterat P/B, B/P (M/B i studien, M står för marknadsvärde), som fungerar som P/B fast 
omvänt. De visar att värdeaktierna slår glamouraktierna med 10 till 11 procentenheter i snitt 
per år i avkastning. Lakonishok et al. (1994) har i sina studier visat att värdeinvesteringar med 
lågt värderat bokvärde även ger överavkastning mot genomsnittet när man justerat för risk.  

En annan undersökning (tabell 4) gjord på avkastning i relation till P/B-tal från data på alla 
noterade bolag i USA under åren 1963-2006 visar att de bolagen med lägst P/B-tal (0,61 i 
snitt) avkastar 24,3 % årligen medan de bolagen med högst P/B-tal (4,55 i snitt) avkastar i 
snitt 9,3 % årligen (Pennman 2010, s. 81). Jämfört med den avkastning som S&P 500 hade 
under denna period som var årligen 10,8 % (Datastream) så kan vi se att denna strategi att 
köpa lågt värderade bolag enligt P/B-talet har lönat sig rejält jämfört med index, mer än 
dubblad årlig avkastning.  

Tabell 4 Resultat för aktier utifrån P/B-tal på alla noterade aktier i USA under perioden 1963-2006 (Pennman, 2010, s. 81) 

P/B Portfölj Genomsnittligt P/B Genomsnittlig 
årlig avkastning 

5 (Lägst P/B) 0,61 24,3 % 
4 1,08 18,4 % 
3 1,47 15,4 % 
2 2,17 12,6 % 
1 (Högst P/B) 4,55 9,3 % 

 
Det finns alltså flertalet studier som styrker påståendet att investeringar gjorda i bolag med 
lågt värderat eget kapital avkastar mer över tid än genomsnittet. 
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3.2.2.3 UTDELNING I RELATION TILL PRIS 

Det finns, för oss, förvånansvärt lite forskning publicerat som undersöker direktavkastning. Vi 
har i detta avsnitt flera andrahandskällor samt publikationer från finansiella institut. Dessa har 
granskats, och granskningen presenteras i avsnittet om källkritik. 

Direktavkastning = Utdelning per aktie  / pris per aktie (Algotsson, 2008, s. 39) 

En akties direktavkastning är företagets utdelning till aktieägarna dividerat med priset på 
aktien. Som tidigare beskrivet är grunden till aktieägande just att ta del av företagets vinst, så 
direktavkastningen blir därför ett viktigt mått. Direktavkastningen är en form av säker 
avkastning som aktieägaren kommer få. (Algotsson, 2008, s. 39) Den genomsnittliga 
direktavkastningen på S&P 500 under perioden 1980-2011 var 2,75 % (Datastream).  

Benjamin Graham (1973, s. 109) delar med sig av syn sin på aktieägande och utdelningar för 
en värdeinvesterare: 

”Basically, price fluctuations have only one significant meaning for the true investor. They 
provide him with an opportunity to buy wisely when prices fall sharply and to sell wisely 
when they advance a great deal. At other times he will do better if he forgets about the stock 
market and pays attention to his dividend returns and to the operating results of his 
companies.” 

En strategi som är väldigt populär i USA är att vid varje nytt år välja de tio aktier med högst 
direktavkastning baserat på tidigare utdelning och investera i dessa. Denna strategi kallas för 
“the Dow-10 strategy” och går ut på att få köpa utdelningen till så lågt pris som möjligt. 
(McQueen et al., 1997, s. 66) 

I undersökningen kring denna strategi (tabell 5) har McQueen et al. (1997) teoretiskt köpt de 
tio bolag på Dow Jones Industrial Index som har högst direktavkastning utifrån den senaste 
kvartalsutdelningen och inneha dessa aktier ett år tills samma procedur görs om igen. Studien 
är gjord mellan åren 1946-1995 och jämförelseindex är Dow Jones Industrial Index.  

Tabell 5 The Dow-10 strategy mellan åren 1946-1995 (McQueen et al., 1997, s. 66) 

Portfölj Genomsnittlig årlig avkastning Standardavvikelse Riskjusterad avkastning 

Dow-10 16,77 % 19,10 % 0,878 
Dow-30 13,71 % 16,64 % 0,824 
Skillnad 3,06 % 2,46 % 0,054 

 
Resultatet av studien, sammanfattat i tabell 5, är att The Dow-10 strategy har en högre årlig 
avkastning än jämförelseindex med 3,06 procentenheter men också en högre 
standardavvikelse med 6,62 procentenheter vilket betyder att strategin avkastar högre men till 
en högre risk. Den riskjusterade avkastningen visar att denna strategi överavkastar 
jämförelseindex hänsyn taget till risknivån, The Dow-10 strategy får ett värde av 0,878 medan 
index får 0,823. (McQueen et al., 1997, s. 66).  

Mario Levis, professor vid universitetet i Bath gjorde en studie där han undersökte hur 
direktavkastning och total avkastning hörde ihop på bolag i Storbritannien under åren 1955- 
1988 (tabell 6). Totalt var det 4413 bolag som var med i studien och Levis rankade dessa 
bolag utifrån deras direktavkastning i olika grupper för att sedan undersöka om det fanns 
något samband med direktavkastning och total avkastning. I denna studie poängteras också 
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vad som skulle hända om en investerare hade placerat en million pund i en av dessa grupper 
och årligen återinvesterat utdelningarna. (Browne, 2009, s. 30-31) 

Resultatet av denna studie (tabell 6) styrker tesen om värdeinvesteringar. Den grupp med 
aktier som hade högst direktavkastning, 13,6 % i snitt hade en årlig avkastning på 19,3 % 
jämfört med index som hade en årlig avkastning på 13,0 %. Det är en skillnad på 6,3 
procentenheter årligen vilket är en enorm skillnad. Om en investerare hade placerat en million 
pund som avkastat som genomsnittet så hade det utvecklats till en summa av 63,8 miljoner 
pund under denna period medan en investerare som hade köpt de bolag med högst 
direktavkastning hade haft en summa av 403,4 miljoner pund. Värdeinvesteraren hade fått 
532 % högre avkastning.  

Tabell 6 Investeringsresultat från bolag i Storbritannien utifrån deras direktavkastning under period 1955-1988. (Browne, 2009, s. 
31) 

Kvantil Direktavkastning Genomsnittlig årlig avkastning 

1 13,60 % 19,30 % 
2 10,90 % 17,70 % 
3 8,70 % 16,80 % 
4 7,40 % 16,00 % 
5 6,40 % 15,40 % 
6 5,50 % 14,10 % 
7 4,70 % 12,40 % 
8 4,00 % 11,90 % 
9 3,10 % 11,50 % 
10 1,40 % 13,80 % 
All Share Index 5,30 % 13,00 % 

 
En studie (tabell 7) som visade hur bolag på börser runt om i världen under åren 1975-1995 
avkastade utifrån den högsta (30 %) och den lägsta (30 %) direktavkastningen. I denna studie 
var även standardavvikelsen med vilket gör att det blir en mer rättvis bild eftersom 
riskaspekten också är med. Resultatet av denna studie var att företag med hög 
direktavkastning avkastade årligen i Sverige 16,15 % med en standardavvikelse på 29,55 %, i 
tabellen är standardavvikelsen inom parantes. Företag med en låg direktavkastning avkastade 
11,32 % med en standardavvikelse på 25,13 %. Index under denna period avkastade 12,44 % 
med en standardavvikelse på 24,91 %. Riskjusterat så avkastade företagen med en hög 
direktavkastning 0,5465, företagen med låg direktavkastning hade 0,4504 och index hade 
0,4993. Detta visar att de företagen med hög direktavkastning hade 9,45 % högre riskjusterad 
avkastning i jämförelse med index. I ren avkastning så hade den 4,83 procentenheter högre 
årlig avkastning än index. Denna studie visar att företag med hög direktavkastning har mycket 
högre riskjusterad avkastning än just jämförande index. (Fama, 1998, s. 5) 
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Tabell 7 Bolag med hög och låg direktavkastning 1975-1995 (Fama, 1998, s. 5) 
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Sverige 12,44 %  
(24,91 %) 

0,49 16,15 % 
(29,55 %) 

0,54 11,32 % (25,13 %) 0,45 

USA 9,57 %  
(14, 64 %) 

0,65 11,75 % 
(13,89 %) 

0,84 8,01 % (17,04 %) 0,47 

Standardavvikelse inom parantes 

Strategin fungerar även på den amerikanska marknaden och den fungerar bättre jämfört med 
samma metod på den svenska marknaden. Bolag med hög direktavkastning avkastar 11,75 % 
årligen med en standardavvikelse på låga 13,89 %, jämfört med index som avkastar 9,57 % 
och har en standardavvikelse på 14,64 %. Strategin avkastar därmed 2,18 procentenheter mer 
till en standardavvikelse som är 0,75 procentenheter lägre. Den riskjusterade avkastningen för 
denna strategi är 29 % högre än vad index har presterat, en otrolig skillnad för en investerare 
som har valt denna strategi istället för att köpa en indexfond. (Fama, 1998, s. 5) 

Vi kan även se att den strategi med låg direktavkastande bolag både avkastar mindre årligen 
både på den svenska och på den amerikanska marknaden men även till en högre risk än vad 
index gör. Investeraren får en sämre riskjusterad avkastning av att köpa bolag som tillhör de 
30 % som har lägst direktavkastning än att bara köpa index i denna marknad. (Fama, 1998, s. 
5) 

3.2.2.4 KOMBINATION AV PRINCIPER 

Vår studie baseras på det kunskapsgap som finns på området, vilket i problembakgrunden 
visade sig vara, bland annat, kombinationen av värdeinvesteringsprinciper. Det finns en del 
studier som kombinerar principer, framförallt P/E-tal och P/B-tal. Dessa studier baseras ofta 
på just Benjamin Grahams principer vid värdeinvesteringar, och blir således inte breda 
studier. Vi ämnar att kombinera de principer vi redogjort för i den teoretiska referensramen, 
för att på så sätt undersöka en bred värdeinvesteringsfilosofi. I den här delen visar vi på de 
studier som faktiskt finns där en kombination av principer undersökts. 

Det finns alltså få studier som kombinerar olika principer, så som P/E-tal, P/B-tal och 
direktavkastning. En kombination (tabell 8) av P/E-tal och P/B-tal gav en genomsnittlig årlig 
avkastning på 30,0 % mellan åren 1963 och 2006 på amerikanska börsen. Denna avkastning 
var för de bolagen med absolut lägst värdering både i förhållande till vinst och bokfört värde 
(Penman, 2010, sid 81). I den studien filtrerades bolag med lägst pris i förhållande till vinst 
(medeltal på 7,1) och lägst pris i förhållande till bokfört värde (medeltal på 0,61). Vid en 
filtrering av respektive parameter så var avkastningen 23,2 % för P/E-talet och 24,3 % för 
P/B-talet, över samma period och marknad (Penman, 2010, s. 81). En kombination av de båda 
nyckeltalen, i samma studie, gav alltså en högre genomsnittlig årlig avkastning än 
parametrarna var för sig. I studien redovisas inte något riskmått, till exempel 
standardavvikelse, så den riskjusterade avkastningen vet vi inte. 
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Tabell 8 över kombination av nyckeltal (Penman, 2010, s. 81) 

 Kombination av P/E och P/B P/E P/B 

Genomsnittlig 
årlig avkastning 

30,00 % 23,20 % 24,30 % 

 
En kombination av Benjamin Grahams principer har blivit testade, bland annat av 
Oppenheimer (1984) samt Klerck och Maritz (1997) som testade om Oppenheimers (1984) 
resultat med industriföretag. Dessa visade att kombinationen av kriterierna P/E-tal samt att 
bolagen ska ha lägre skulder än eget kapital. Oppenheimer (1984) samt Klerck och Maritz 
(1997) visar att investeringar efter kriterierna ger en överavkastning, om än mindre och inte 
lika omfattande i Klerck och Maritz (1997). 

Resultatet från att investera utifrån att bolagen skall ha dubbelt så hög earnings yield 
(inverterad P/E) som en AAA-obligation samt att företaget skall minst ha 50 % i soliditet. 
Resultatet av denna studie visar att om man hade applicerat denna strategi under perioden 
april 1974 - december 1981 så hade den årliga avkastningen varit 35,87 % (tabell 9) jämfört 
med index som presterade en årlig avkastning på 14,05 %, vilket är 21,82 procentenheter 
lägre än vad strategin hade presterat. Undersöker vi risken i strategin ser vi att den har ett beta 
på 0,937 som är mindre än index (New York Stock Exchange) som har 1, vilket menas att det 
är mindre risk i denna strategi än index. Utgår vi från den riskjusterade avkastningen har 
strategin ett värde mer än dubbelt så högt som index, 38,2 % jämfört med 14,0 %. Strategin 
har överavkastat index under denna mätperiod både i avkastningen men även i riskjusterad 
avkastning. (Oppenheimer, 1984, s. 3-4) 

Tabell 9 Grahams två principer om soliditet och earnings yield jämfört med NYSE under perioden april 1974 - december 1981 
(Oppenheimer, 1984, s. 3-4) 

Innehavsperiod Avkastning 
strategi 

Avkastning 
index 

Betavärde 
strategi 

Skillnad 

4/74 - 3/76 2,34 % 0,94 % 1,01  
4/75 - 3/77 2,88 % 1,23 % 0,99  
4/76 - 3/78 2,41 % 0,05 % 0,37  
4/77 - 3/79 2,48 % 0,83 % 1,13  
4/78 - 3/80 2,23 % 1,24 % 1,23  
4/79 - 3/81 2,35 % 1,92 % 1,04  
4/80 - 12/81 3,42 % 1,50 % 0,79  
     
Genomsnittlig årlig 
avkastning 

35,87 % 14,05 %  21,82 % 

Genomsnittligt betavärde 0,937 1  -0,06 
Riskjusterad avkastning 38,2 % 14,0 %  0,242 

 

Ytterligare en studie på Grahams princip (tabell 10) att köpa bolag som har dubbelt så hög 
earnings yield eller mer som AAA-rated företagsobligationer samt ha en soliditet i bolaget på 
över 50 %. Aktierna som uppfyller kraven skall behållas tills att de antingen har stigit med 50 
% eller säljas efter att ha haft dem i två år. Datan i studien baserades på åren 1977-1994 och 
på aktier på Johannesburg Stock Exchange samt antagandet om att den tioåriga 
statsobligationen för Sydafrika ger ett bra uppskattad värde för en AAA-rated 
företagsobligation och därför kan den användas istället för företagsobligationerna. De aktier 
som uppfyllde kriterierna avkastade månatligen 2,61 % med en standardavvikelse på 1,65 %, 
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medan index avkastade 1,68 % med en standardavvikelse på 1,05 %. Mätt i avkastning per år 
genererar strategin 36,23 % och en standardavvikelse på 21,69 % medan index avkastade 
22,13% med en standardavvikelse på 13,35%. Här ser vi att strategin har klart överavkastat 
index, dock till en högre risk mätt i standardavvikelse, kollar vi på den riskjusterade 
avkastning vilket i detta sammanhang är avkastning dividerat med standardavvikelse så 
kommer även Grahams strategi här att presentera det bättre värdet, vilket är ett värde på 
1,6696 medan index har 1,6573. Det vill säga att den riskjusterade avkastningen är högre i 
Grahams strategi i jämförelse med index. (Klerck & Maritz, 1997, s. 27-29) 

Tabell 10 över Klerck och Maritz (1997, s. 27-29) 

 Klerck och Maritz (1997) Index 
Årlig genomsnittlig avkastning 36,23 % 22,13 % 
Standardavvikelse 21,69 % 13,35 % 
Riskjusterad avkastning 1,6696 1,6573 
 
Granskningen av tidigare forskning som med en kombination av principer studerat avkastning 
har resulterat i två svar; det finns lite och gammal forskning på området, samt att en 
kombination har överavkastat marknaden i de fall som finns. Detta styrker 
problembakgrunden till denna studie, och visar på att kunskapsgapet finns. 

3.2.3 KRITIK MOT VÄRDEINVESTERING 

Kritiken mot värdeinvesteringar är till huvuddel från den effektiva marknadsteorin, vilket vi 
har beskrivit och diskuterat under teoridelen “Effektiva Marknadsteorins implikationer på 
värdeinvestering”, vilket är kapitel 3, punkt 1.  

Annan kritik som finns studerad är resonemanget att värdeinvesteringar är mer riskfyllda än 
andra investeringar. Fama och French (1992, 1993) argumenterar för att det finns en 
fundamental risk i bolag med låga värderingar. Detta för att det kan finnas en 
verksamhetsspecifik anledning till att värdet är lågt, vilket leder till en högre risk i 
investeringen, och därför en högre potentiell avkastning. Chen och Zhang (1998) finner även 
dem liknande stöd för att bolag med låg värdering har högre risk, och borde därför ha högre 
potentiell avkastning. 

Beneda (2003) visar att tillväxtaktier, med högt värderad vinst, avkastar mer än 
värdeinvesteringar på lång sikt, i detta fall 18 år. Beneda (2003) resonerar att resultatet styrker 
den effektiva marknadsteorin. 
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3.3 TEORETISK MODELL 

3.3.1 SAMMANFATTNING AV TEORIER 
Tabell 11 med en sammanställning över den teoretiska referensramen om värdeinvesteringar 

Studie Index Mätperiod 
Avkastning 

(riskjusterad 
avkastning) 

Avkastning 
index 

(riskjusterad 
avkastning) 

Överavkastar 
riskjusterat 

Högre risk 
än 

jämförande 
index 

Enstaka nyckeltal       
Lågt P/E       

Browne (2009) 
New York 

Stock 
Exchange 

1966-1984 14,08 % 8,60 % Ingen info Ingen info 

Browne (2009) 
New York 

Stock 
Exchange 

1957-1971 16,30 % 
(16,45 %)  Ingen info Ingen info Nej 

       
Lågt P/B       

Browne (2009) 
New York 

Stock 
Exchange 

1967-1984 14,36 % 8,60 % Ingen info Ingen info 

Penman (2010) Amerikanska 
börsen 1963-2006 24,30 % 10,08 % Ingen info Ingen info 

Hög direktavkastning       

McQueen et al., (1997) Dow Jones 1946-1995 16,77 % 
(0,878) 

13,71 % 
(0,824) Ja Ja 

Browne (2009) 
All share 

index, 
Storbritannien 

1955-1988 19,30 % 13,00 % Ingen info Ingen info 

Fama (1998) Svenska 
börsen 1975-1995 16,15 % 

(0,54) 
12,44 % 

(0,45) Ja Ja 

Fama (1998) Amerikanska 
börsen 1975-1995 11,75 % 

(0,84) 
9,57 % 
(0,47) ja Ja 

Kombination av 
nyckeltal och principer       

 
Lågt P/E & lågt P/B 

 
      

Penman (2010) Amerikanska 
börsen 1963-2006 30,00 % 10,08 % Ingen info Ingen info 

Dubbelt så hög Earnings Yield som en AAA-rated 
företagsobligation och >50% soliditet     

Oppenheimer (1984) 
New York 

Stock 
Exchange 

1974-1981 

 
35,87 % 
(38,2 %) 

 

 
14,05 % 
(14,0 %) 

 

Ja Nej 

Klerck & Maritz 
(1997) 

Johannesburg 
Stock 

Exchange 
1977-1994 36,23 % 

(1,6696 ) 
22,13 % 
(1,6573) Ja Ja 

 

Utifrån dessa teorier (tabell 11) är vår slutsats och modell så att bolag med låga P/E-tal, P/B-
tal och hög direktavkastning överavkastar index. Vi har information om riskmåttet i några 
studier, dock inte i alla som vi sammanfattat i tabell 11. De flesta studier som har information 
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om riskmått har högre risk än index, det är endast Oppenheimers (1984, s. 3-4) strategi och 
Browne (2009, s. 16) som har lägre risk än index. Dock har risken mätts i Beta-värden på 
dessa två studier, detta kan vara en faktor till att dessa har lägre risk medan de studier där 
standardavvikelse är riskmått så ser vi att de är mer riskfyllda än index. 

Tabell 12 över riskjusterad överavkastning i procent 

Studie Index Mätperiod Riskjusterad överavkastning i 
procent 

McQueen et al., (1997) Dow Jones 1946-1995 6,6 % 
Fama (1998) Svenska börsen 1975-1995 20,0 % 
Fama (1998) Amerikanska börsen 1975-1995 78,7 % 
Oppenheimer (1984) New York Stock Exchange 1974-1981 172,9 % 
Klerck & Maritz (1997) Johannesburg Stock 

Exchange 
1977-1994 0,7 % 

 
Om vi räknar på hur mycket den riskjusterade avkastningen på olika strategier har varit i 
förhållande till den riskjusterade avkastningen på index så ser vi att den studie som 
Oppenheimer (1984, s. 3-4) gjorde fick helt klart bäst värde. Denna mätning ger ett värde på 
hur mycket bättre värdeinvesteringsstrategin är utifrån riskjusterad avkastning i förhållande 
till jämförelseindex. Dock skall det tilläggas att just Oppenheimers (1984, s. 3-4) studie var 
gjord utifrån riskmåttet Beta. Den studie som fick näst bäst är Famas (1998, s. 5) studie som 
får 78,7 % högre riskjusterad avkastning än jämförelse index. Denna studie använder måttet 
standardavvikelse och blir på detta sett bättre att jämföra emot. Klerck och Maritz (1997, s. 
27-29) studie som hade så hög årlig genomsnittsavkastning har dock inte presterat lika bra om 
vi utgår från den riskjusterade överavkastningen. Den var bara 0,7 % högre än vad index hade 
presterat, således har vi två olika resultat på kombinationerna då vi tittar på den riskjusterade 
överavkastningen i procent, Oppenheimer (1984, s. 3-4) levererar ett kanonresultat medan 
Klerck och Maritz (1997, s. 27-29) levererar det sämsta resultatet av de studier som vi har 
information om riskjusterad avkastning. Den studie utom Oppenheimers (1984, s. 3-4) som 
hade bra resultat var som nämnt Famas (1998, s. 5). Studien handlade om bolag med hög 
direktavkastning, alltså är detta en indikation på att det är en bra strategi att investera från.  

3.3.2 ÅTERINVESTERADE UTDELNINGAR I TEORIERNA 

I den teori vi har samlat in så har författarna inte skrivit om de har räknat med återinvesterade 
utdelningar eller inte. Det anser vi är felaktigt att inte göra men vi har ändå bra teorier 
eftersom vi antar att de har gjort på samma sätt då de räknar ut avkastningen gentemot index, 
alltså kan vi jämföra dem mot varandra på ett bra sätt.  

3.3.3 SAMBANDSMODELL 

Den teori studien bygger på pekar mot att låg värdering av vinst och eget kapital samt hög 
direktavkastning leder till hög avkastning över tid. För att kunna testa detta behövs en modell 
över dessa samband. Den teoretiska referensramen leder oss till tre stycken hypoteser, som 
presenteras i avsnittet om operationalisering nedan. Hypoteserna bygger på samband vi ämnar 
testa. 
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(Samband 2) 
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(Samband 3) 

Där r() är avkastning (return), C är den nivå som fastställs i praktisk metod (criteria),𝜎 är 
standardavvikelse (risk), 𝑀𝑖  är den jämförande marknaden (market, index), {..} är en portfölj 
(p) som består av en kombination av .. 

Sambanden grundas på den teoretiska referensramen. Samband (1) är alltså en kombination av 
de värdeinvesteringsprinciper, nyckeltal, som ingår i referensramen. Dessa är P/E-tal, P/B-tal 
samt direktavkastning (DY). I det andra sambandet, (2), har investeringar som gjorts enbart 
efter P/B-tal avkastat mer än investeringar gjorda efter enbart P/E-tal samt enbart 
direktavkastning. Både samband (1) och (2) är riskjusterat. 

Samband (3) visar att risken för en värdeinvestering gjord efter en kombination av de tre 
principerna har högre risk än den jämförande marknaden.  

3.4 OPERATIONALISERING 

Teorierna har bevisat att det går att överavkasta index riskjusterat genom att köpa bolag som 
värderas lågt i förhållande till deras utdelning, vinst och eget kapital, bilden “sammanfattning 
teoretiska bevis” illustrerar detta på ett informativt sätt. För att arbeta vidare i denna studie 
skall vi nu använda alla dessa tre nyckeltal i kombination med varandra och på så sätt filtrera 
ut vilka bolag som är undervärderade och sedan undersöka om dessa kan överavkasta index 
med hänsyn till risken i placeringarna.  

Studiens titel är “Är värdeinvesteringar bättre än index?”, vilket även studiens huvudhypotes 
baseras på. Studien ämnar studera huruvida huvudhypotesen är sann, samt även studera flera 
delhypoteser som växt fram ur den redogjorda teoretiska referensramen.  

Figur 6 visar en tratt som ska illustrera operationaliseringen, där de tre nyckeltalen som 
behandlats i referensramen, används för att filtrera ut undervärderade bolag. 
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 Kan de riskjusterat 
överavkasta den nordiska 

börsen? 

 

 

 

 

 

Figur 6 över operationaliseringen 

 

3.4.1 HUVUDHYPOTES 

– Värdeinvesteringar utifrån principerna lågt P/E-tal, lågt P/B-tal och hög direktavkastning 
kommer att överavkasta den nordiska börsen, med hänsyn taget till risk. 

Alla våra studier visar att värdeinvesteringar överavkastar index, dock har några inte 
redovisat ett riskmått, men de flesta har. 
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3.4.2 SIDHYPOTESER 

– P/B-tal kommer vara det nyckeltal som kommer avkasta riskjusterat bäst. 

Pennmans (2010) studie visade på att bolag som hade ett snitt av P/B på 0,61 
avkastade 24,3 % i årlig avkastning jämfört med index som avkastade 10,8 %. I 
absoluta tal har till exempel Klerck och Maritz (1999) studie med P/E-tal högre 

Undervärderade bolag 

Hög 
UTD/P 

Lågt 
P/B-tal 

Lågt 
P/E-tal 
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avkastning än de två studierna med P/B-tal. Men om man jämför med respektive index 
så har P/B-tal en högre avkastning. 
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– Värdeinvesteringar kommer att ha högre risk än den nordiska börsen. 

Många av våra studier styrker detta, till exempel Klerck och Maritz (1997) så hade de 
bolag i studien standardavvikelse på 21,69 % jämfört med index som hade 13,35 %. 
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Notis: för vidare förklaring om sambanden se avsnitt 3.3.3 Sambandsmodell 
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4. PRAKTISK METOD 
 
Den praktiska metoden beskriver hur vi har gått tillväga för att få in de nödvändiga data som 
vi sedan har behandlat i empiridelen. 

4.1 INLEDNING 

Den praktiska metoden kommer i denna studie att omfatta ett flertal steg. Alla steg är 
baserade på den teoretiska referensram som studien bygger på. Kortfattat, kommer 
undervärderade bolag (s.k. värdebolag) att filtreras ut ur den totala populationen (de nordiska 
börserna). Avkastningen och standardavvikelsen kommer att mätas för dessa utfiltrerade 
värdebolag, och jämföras mot jämförande index. Dessutom kommer detta att statistiskt testas, 
för att se om det finns ett signifikant samband mellan låg värdering och hög riskjusterad 
avkastning. Detta kommer även att jämföras rakt av, i enlighet med tidigare studier. 

Steg 1 Att via den teoretiska referensramen och egna synpunkter 
fastställa de nyckeltal samt kritiska nivåer som filtreringen 
kommer att baseras på. 

Steg 2 Bolag som anses undervärderade enligt de kriterier som fastställs 
i urvalet kommer att filtreras ut ur de nordiska marknaderna. 

Steg 3 Avkastning, standardavvikelse samt annan viktig statistik 
kommer att beräknas för de bolag som filtrerats ut ur de nordiska 
marknaderna. 

Steg 4 Avkastning, standardavvikelse samt annan viktig statistik 
kommer att beräknas för de bolag som ingår i de nordiska 
marknaderna. Detta kommer att utgöra det jämförande indexet. 

Steg 5 Tester och jämförelser av de fastställda hypoteserna kommer att 
utföras, tillsammans med andra tester och jämförelser som kan 
vara intressanta. 

Lista över studiens process 

4.2 DATAINSAMLING 

Studien kommer att behandla offentlig statistik, det är statistik som är sifferuppgifter i tabeller 
och register om samhället, även om den inte alltid behöver vara officiell så har den fått 
namnet av det eftersom mestadels har varit det och även har framtagits av offentliga 
myndigheter eller utredningsinstitut (Dahmström, 2008, s. 104). I vårt fall har det varit data 
om finansmarknaden, vilket vi anser individer kan få på många olika sätt, såsom hos banken, 
internet och via TV.  

För att samla in de data vi behöver där avkastning, värdering utifrån pris, direktavkastning, 
eget kapital och risk är delar som vi behöver information om så använde vi programmet 
Datastream. Datastream är världens största databas för finansiell statistik där över 8 miljoner 
instrument finns i databasen (Thomson Reuters, 2012). Umeå Universitet erbjuder sina 
studenter tillgång till denna databas på några av skolans datorer som är placerade i 
Universitetets bibliotek. Då vi har samlat in data har vi använt oss av denna databas på 
skolans datorer. 



 
 

31 
 

Datainsamlingen i sig blev lyckad. De data som behövdes fanns tillgängliga i Datastream. 
Dock fanns datan inte tillgänglig för alla bolag, och inte heller över längre tid för de bolag 
som det fanns data om. Många bolag har givetvis inte varit noterade under hela den 
undersökta perioden. Men det fanns fall där viss data inte fanns för år då annan data fanns.  
Vissa bolag som skulle ha varit med i undersökningen föll bort då de returnerades ”error” för 
en eller flera variabler. 

Positivt var också att det fanns just data för P/E-tal, P/B-tal och direktavkastning i databasen. 
Detta sparade tid och kraft då vi annars hade fått räkna fram dessa tal själva för varje bolag. 
Totalt finns 843 nordiska bolag med i studien av 973 (tabell 13), vilket vi anser vara 
generaliserbart för den nordiska marknaden under perioden. De bortfall som uppkom under 
datainsamlingen diskuteras vidare i avsnittet om bortfallsanalys. 

Tabell 13 över datainsamlingen 
Data insamlat från Thomson Reuter Datastream, 19 mars 2012 
Data behandlat med Microsoft Excel 2010 
Statistisk mjukvara Minitab, Inc.Minitab 16 
Antal bolag utan fel 843 
Totalt antal bolag 973 
Marknader Nordiska 

4.3 POPULATION 

“Population - En mängd av element som vi vill studera egenskaper och attityder för” 
(Dahmström, 2008, s. 55) 

Populationen i vår studie är noterade bolag i norden, vi kommer då att titta på bolag i Sverige, 
Norge, Danmark och Finland. Data för bolag noterade i Island finn inte med i databasen 
Datastream, därför kommer Island att exkluderas ur studien. Populationen benämns som den 
totala populationen. För att få en större data så väljer vi just att undersöka bolag i norden och 
inte bara i Sverige, eftersom det kan bli så lite företag som klarar urvalet som är 
undervärderade bolag om vi tar för liten population. Vi kommer undersöka bolag som handlas 
på dessa börser i listan nedan. 

Sverige: Bolag som är börsnoterade i Sverige enligt Datastream 
Norge: Bolag som är börsnoterade i Norge enligt Datastream 
Finland: Bolag som är börsnoterade i Finland enligt Datastream 
Danmark: Bolag som är börsnoterade i Danmark enligt Datastream 

Vi fick totalt 843 antal bolag som är noterade på dessa börser och där det finns data för den 
perioden 1980-2010. Bilaga 1 är en lista över vilka bolag som innefattas. Antalet bolag gör att 
vi absolut kan säga att datan är statistiskt generaliserbar.  

4.3.1 JÄMFÖRANDE INDEX 

Vi använder oss utav alla de bolag vi har fått data från som jämförande index. Indexet 
kommer att fungera på samma sätt som värdeinvesteringarna, det vill säga att det inte kommer 
att vara viktat, alla bolag kommer ha lika stor vikt. Då detta görs kommer vi få data som är 
mer sanningsenlig än om vi enbart skulle kolla på till exempel de största bolagen i varje land. 
Vi kommer även här att ha data på alla dessa bolag under dessa trettio år vilket gör det bra att 
jämföra emot.  
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Ett annat sätt vore att jämföra mot vedertaget index för de nordiska marknaderna. Men vi 
anser att ovan nämnda lösning är mer korrekt, då vi nu kommer att jämföra de utfiltrerade 
bolagen mot den population de plockades ut ur. 

4.4 AVGRÄNSNINGAR 

En viktig avgränsning som kommer att göras är att courtage, andra avgifter och skatter inte 
kommer att tas i beaktning. Dessa faktorer skulle troligtvis påverka resultatet, fram för allt om 
man utgår från småsparare kontra stora investerare. Vi anser att dessa faktorer endast skulle 
göra datainsamlingen mer komplicerad, och inte tillföra något i vårt syfte. Då vi bortser från 
dessa faktorer både i värdeinvesteringar och jämförande index så anser vi att dessa faktorer är 
försumbara. 

4.5 URVAL 

Det finns två grundläggande typer av urval man kan göra vid en statisktik undersökning, 
slumpmässiga och icke slumpmässiga urval (Dahmström, 2008, s. 233). I denna studie 
kommer vi att filtrera ut bolag som har värden vi anser vara typiska för de vi vill undersöka 
utifrån de principerna inom värdeinvesteringar angående P/E-tal, direktavkastning och P/B-
tal. Studien kommer således få ett urval av populationen som är undervärderade och det är 
dessa bolag som vi kommer att behandla i empirin och göra hypotestester på. Urvalet blir då 
ett icke slumpmässigt urval, mer specifikt ett urval med typiska element (Dahmström, 2008, s. 
236). 

Det första steget blir att filtrera ut de bolag från de nordiska börserna som faller inom ramen 
för de nivåer studien ämnar undersöka. Nivåerna baseras på den teoretiska modell som är 
framtagen i teoriavsnittet, och presenteras i respektive urvalsavsnitt nedan. Beroende på hur 
stort denna delpopulation blir kommer den antingen att totalundersökas eller undersökas via 
ett obundet slumpmässigt urval. Anledningen till detta är att om delpopulationen är för stor, 
kommer proceduren att bli för tidskrävande och för omfattande. Det bästa är att 
totalundersöka en population, då man inte behöver argumentera för att urvalet är 
representativt för populationen. 

Ett klarläggande kring urvalsprocessen som är lätt att missförstå är att nyckeltalen för 
filtreringen utgår från föregående års vinst, utdelning och bokfört värde. Detta är de nyaste 
siffrorna som finns att tillgå vid urvalstillfället och vi kan inte se in i framtiden. Eftersom vi 
arbetar med en databas där historisk data är lagrad kommer det även att se ut att företagens 
årsredovisningar kommer ut första dagen på det nya året och att vi då också handlar utifrån 
den informationen. Detta är dock inte korrekt, årsredovisningarna tar en tid att sammanställa 
och därför blir det lite senare än då räkenskapsåret är slut. Detta får en effekt utav att våra 
urval handlar på information som i verkligheten kommer ut lite senare, detta anser vi dock 
inte vara ett stort problem och vi har valt att inte göra något åt det. Detta hade kunnat vara ett 
problem om vi hade använt oss av en strategi som har en kortare tidsperiod än att inneha 
aktien ett år, nu i vårt fall spelar det inte så stor roll om aktien skulle få en antingen en kraftig 
positiv eller negativ reaktion då årsrapporten kommer ut eftersom det är så lång tid kvar som 
kan påverka totalavkastningen i aktien, samt kommer det komma ut flera kvartalsrapporter 
och dessa två faktorer gör att årsrapporten gör liten inverkan i resultatet och därmed kan vi 
ignorera denna faktor. 

I vår studie ser vi alla bolag noterade på de nordiska börserna som den totala populationen. 
Urvalet från denna totala population blir därmed de bolag som faller inom ramen för de nivåer 
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som studien baseras på. Studien kommer alltså inte att undersöka den totala populationen (alla 
bolag på de nordiska börserna) utan delpopulationen (värdebolag) samt delpopulationen i 
relation till den totala populationen. 

Inom delpopulationen kommer avkastningen och risken (för aktien) att beräknas för att nå 
fram till syftet. Den genomsnittliga riskjusterade avkastningen bland de bolagen i 
delpopulationen kommer att jämföras med den totala populationen, och via statistiska test 
undersöka eventuella samband. 

Figur 7 urvalsprocessen 

 

4.5.1 SÄKERHETSMARGINAL 

För P/E-talet och P/B-talet kommer vi att använda en säkerhetsmarginal (margin of safety) på 
40 %. Benjamin Graham menar på att 33 % (två tredjedelar) eller högre är en bra 
säkerhetsmarginal (Graham, 1949, s. 247). Vi vill ha en hög säkerhetsmarginal i vår studie, 
men inte för hög, då risken är stor att för många bolag kommer att filtreras bort. Vi anser att 
33 % kan vara för lågt, då bolagen kanske inte är tillräckligt undervärderade. I studien vill vi 
ha med klart undervärderade bolag (enligt teorin), men vi vill även ha flertalet bolag att 
studera. Vi tror att 40 % blir en god säkerhetsmarginal att använda, för att förhindra båda 
ovanstående problemen. 

För direktavkastningen kommer säkerhetsmarginalen att skräddarsys, och förklaras i det 
avsnittet. 

4.5.2 URVAL UTIFRÅN P/E-TALET 

Det genomsnittliga P/E-talet på den amerikanska börsen mellan åren 1871 och 1996 var 13,7, 
(Bernhardsson, 1996, s. 207-208), våra studier har visat att högre P/E-tal resulterar i högre 
avkastning. Vi har valt att använda en 40 % margin of safety i denna kategori, det vill säga att 
vi kommer att ha ett urval på ett P/E-tal som är 8,22 eller lägre, vilket vi utifrån teorin tror 
kommer filtrera fram undervärderade bolag. 
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4.5.3 URVAL UTIFRÅN P/B-TALET 

Medelvärdet för P/B-talet för bolag listade i USA mellan 1963 och 2006 är 1,7 (Penman, 
2010, s. 81). Studierna på detta område visade att bolag som hade lägre P/B-tal resulterade i 
högre avkastning. Vi har valt att använda en margin of safety på 40 %, vilket betyder att vi 
kommer ha ett urval på de bolag som har ett P/B-tal på 1,02 och mindre, dessa kommer att 
klassas som undervärderade i förhållande till bokfört värde.  

4.5.4 URVAL UTIFRÅN DIREKTAVKASTNINGEN 

I studien från bolag i Storbritannien utifrån deras direktavkastning under period 1955-1988 
(Browne, 2009, s. 31), så var genomsnittsdirektavkastningen för index under den perioden 5,3 
%. Studierna har visat att en hög direktavkastning resulterar i en högre avkastning. Vi har valt 
att använda oss av en addering med ca 63 % av det historiska snittet på S&P 500 under åren 
1980-2011 som var 2,75 %, vilket resulterar i att vårt urval kommer ske på de bolag som har 
en direktavkastning på 4,5 % eller högre. Att det blev 63 % var för att få ett jämt tal på 4,5 % 
direktavkastning. Att, som tidigare, lägga på en marginal på 40 %, alltså att ha 3,85 % 
direktavkastning, anser vi vara för lågt för att klassas som hög direktavkastning. Sedan att ha 
40 % marginal på 5,3 %, blir för högt för att kunna filtrera ut ett bra antal bolag ur 
populationen. Genomsnittet för de två snitt presenterade ovan är cirka 4 %, och för att vara 
säkra på att det blir en hög direktavkastning lägger vi på 0,5 procentenheter, till 4,5 %. 

4.5.5 SAMMANFATTNING AV URVAL 

Eftersom våra studier grundar sig på data från utländska börser, framförallt från USA så 
använder vi även dessa genomsnitt för de olika nyckeltalen från dessa marknader, allt för att 
få en studie där fakta används till sin maximala potential, detta är ett medvetet val och vi tror 
inte att det kommer påverka vår studie. Det kan vara riskabelt att dra egna slutsatser kring 
vilka nivåer som bör användas för de nordiska marknaderna, då det är svårt att få en trofast 
grund att stå på, dock med vår förförståelse och kunskap inom området samt med hjälp av de 
tidigare teorierna så känner vi oss säkra i vårt urval. En annan aspekt är att tidsperioden i 
beräkningen av det historiska genomsnittet för de olika nyckeltalen är olika. Detta hade 
påverkat vår studie om det var kortare tidsperioder, men nu är de så långa perioder att vi anser 
att de är historiska snitt som går att använda sig av i vår studie. 
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Figur 8 sammanfattning av detaljerad urvalsprocess 

4.6 PLACERINGSMETOD (STRATEGI 100K) 

För gruppen med köpvärda bolag kommer den genomsnittliga avkastningen att mätas, både 
för respektive år samt för hela perioden. Dessutom mäts avkastningen i en så kallad strategi, 
som går ut på att man investerar 100 000 kronor år 1980, och låter dessa förvaltas på så sätt 
att man för varje år utreder alla bolag som utgör indexet för att se om andra bolag är 
köpvärda. För varje år görs alltså ett test för att se vilka bolag som uppfyller kriterierna för 
just det året. Sedan placeras en lika stor summa pengar i varje köpvärt bolag. Detta leder till 
att strategin kommer att ta del av den genomsnittliga avkastningen för alla köpvärda bolag 
varje år. Om det något år inte är något bolag som klarar av urvalet så kommer det inte att ske 
någon investering i aktier utan då räknar vi på att investera det på den svenska korta 
räntemarknaden, vi använder den svenska eftersom det skulle bli onödigt komplicerat att 
använda ett genomsnitt. För att få en verklig ränta så har vi använt data taget från riksbankens 
(Riksbanken, 2012) arkiv där vi ser vad för årsränta en 30-dagars statsskuldväxel (data för år 
1982-2006) och diskkonto (data för år 1980-1982) gav i årsränta för olika specifika år. Dessa 
två placeringar klassas av riksbanken som korta räntor (Riksbanken, 2012). Detta gör det mer 
verkligt, för vi tror att ingen investerare skulle låta pengarna vara på ett konto som genererar 0 
% ränta då det finns andra möjligheter som genererar mer till en ungefärlig likadan risk. 
Historiska marknadsräntor finns bifogad i bilaga 2. 

4.7 STATISTISKA TESTER 

Det är viktigt att de test som ingår i studien är korrekt utförda för att få fram reliabla och 
valida resultat. Syftet med studien är att fastställa om värdeinvesteringar riskjusterat 
överavkastar marknaden på de nordiska börserna. Här kommer vi se ifall värdeinvesteringar 
överavkastar marknaden. Vi kommer även att testa om P/B-talet riskjusterat avkastar bättre än 
de andra två nyckeltalen. Risken i värdeinvesteringar kommer även att jämföras med risken i 
det jämförande indexet. Det sistnämnda kan inte statistiskt testas, utan kommer bara att 
jämföras. De statistiska tester som utfördes på de testbara hypoteserna var T-test (Students T) 

Total population: 
Alla bolag noterade 

på de nordiska 
börserna 

Delpopulation: 
Bolag som anses vara 

värdebolag 
P/E <= 8,22 
P/B <=1,02 

UTD/P >= 4,5 % 

Totalundersökning 

http://www.riksbank.se/
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för par samt ANOVA-test. T-testet, som är ett parat T-test, används för att jämföra 
värdeinvesteringar mot index år för år. Detta för att se om det finns någon signifikant skillnad 
mellan dessa. ANOVA-testet är bra för att kolla om det finns signifikant skillnad mellan fler 
än två variabler. Vi kommer använda detta test för att undersöka en eventuell skillnad mellan 
P/B-tal, P/E-tal och direktavkastning. 

4.8 JÄMFÖRANDE TESTER 

Vi kommer testa samma hypoteser som med de statistiska testen. Skillnaden är att vi kommer 
använda en metod där riskjusterad avkastning sam standardavvikelse kommer att jämföras 
mellan värdeinvesteringar, enskilda nyckeltal och index. Denna metod är i enlighet med 
tidigare studier. 

4.9 ÅRLIG GENOMSNITTLIG AVKASTNING 

I tidigare teorier och forskning framgår det inte hur avkastningen har räknats ut. Detta gör att 
vi inte med säkerhet kan säga att vi använder samma metod. Vår process för att räkna fram 
avkastning är som följer; Den årliga avkastningen för en aktie (kursutvecklingen från år 1 till 
samma tidpunkt år 2) räknas ut i procent via formeln; 

𝑃𝑟𝑖𝑠 å𝑟 2 − 𝑃𝑟𝑖𝑠 å𝑟 1
𝑃𝑟𝑖𝑠 å𝑟 1

 

som kallas ”Holding Period Retur, HPR” på engelska och är vedertagen (Bodie et al., 2009, s. 
124). Ovan formel får ses som en första del av HPR. Den andra delen omfattar utdelningen, 
och beskrivs i avsnittet om återinvesterad utdelning.  

För att räkna ut den årliga genomsnittliga avkastningen för strategier och index tas 
genomsnittet av HPR för alla aktuella aktier och tidperiod. Exempelvis för värdeinvesteringar 
år 1986 har vi tagit genomsnittet av HPR för alla utfiltrerade bolag det året. 

4.10 ÅTERINVESTERAD UTDELNING 

Den andra delen av HPR (från avsnittet Årlig genomsnittlig avkastning) består av 
direktavkastningen för den aktuella aktien och året. Fortsätter vi på formeln för HPR så blir 
den; 

𝑃𝑟𝑖𝑠 å𝑟 2 − 𝑃𝑟𝑖𝑠 å𝑟 1
𝑃𝑟𝑖𝑠 å𝑟 1

+ 𝐷𝑖𝑟𝑒𝑘𝑡𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛 å𝑟 1 

Nu är formeln för HPR färdigställd, och både kursutveckling och utdelningar tas med i 
beaktning. 

Ett problem är få utdelningen återinvesterad. Om man inte räknar på detta så kommer våra 
värdeinvesteringar att förlora mycket, eftersom bolagen i strategin har en sådan hög 
direktavkastning. Mycket delas ut varje år, och det som delas ut försvinner från aktiekursen, 
men hamnar ändå hos aktieägarna. Vi har löst detta problem genom att addera 
direktavkastningen i procentenheter till den årliga avkastningen i aktien och jämförande 
index, på detta sätt har vi alltså räknat på den totala avkastningen, både utdelning och 
kursutveckling. Lösningen behöver inte ge ett exakt resultat, dock är det den enklaste och 
mest effektiva lösningen. Det blir en approximation, och valutaaspekten behöver inte beaktas.  
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Lösningen är i enlighet med HPR, vilken vi anser vara den bästa lösningen på detta problem. 
Lösningen enligt ovan gör alltså att valutaaspekten försvinner. En annan lösning hade varit att 
räkna utdelningarna i kronor (eller den valutaenhet som är hänförlig till aktien) och tillfört 
denna antingen till aktiekursen eller till den investerade 100 000 kronorna (i 100K).  
Problemet med den senare lösningen är att det då blir en valutaeffekt på de utdelade kronorna 
(eller annan valuta). Detta behöver man inte beakta då utdelningen räknas som en procentsats 
(direktavkastning) som läggs till kursutvecklingen. Således blir valutan inget problem. 

4.11 RISKJUSTERAD AVKASTNING 

Att beräkna en riskjusterad avkastning kan göras på flera olika sätt, vi har valt att först 
beräkna standardavvikelsen för hela perioden, dvs. från åren 1980-2010 på antingen index 
eller strategin och sedan dividera den årliga avkastningen med denna standardavvikelse. Vi 
gör detta eftersom vi har årsdata och om vi skulle räkna standardavvikelse per år skulle vi 
behöva dagsdata. Vi anser att vi får den bästa verkligheten av risken i både index och strategin 
genom att beräkna ett snitt av standardavvikelsen över hela perioden, eftersom det är denna 
period som är aktuell för investeringarna. Vi har upptäckt att det är vanligt att räkna 
standardavvikelse på antingen 2- eller 3 årsbasis men eftersom vi hade årsdata så känner vi att 
de inte hade visat på den aktuella risken tillräckligt tillförlitligt. 

4.12 BORTFALLSANALYS 

Bortfall är de element som man ämnade studera, men som det av någon anledning inte var 
möjligt att studera (Dahmström, 2008, s. 321). I denna studies fall beror bortfallen på fel i 
inhämtningen från databasen. Det finns flera fel som kan uppstå i en sådan process, och flera 
av de felen uppkom vid insamlingen. Först och främst gäller det att de data som är mest 
lämplig finns tillgänglig över huvud taget i databasen. I vårt fall är det data om pris, P/E-tal, 
P/B-tal samt direktavkastning. I databasen fanns alla dessa tillgängliga, vilket gjorde 
analysprocessen enklare.  

För det andra så kan det vara så att viss data inte finns tillgänglig för alla för alla bolag, och 
över hela tidsperioden. Försvinner hela bolag kan man kalla det för objektbortfall, om enbart 
vissa variabler försvinner så är det ett partiellt bortfall, eller variabelbortfall (Dahmström, 
2008, s. 321). Exempelvis så var det så att för vissa företag fanns pris och P/E-tal, men inte 
P/B-tal och direktavkastning. Bolag med sådana fel föll därmed bort. Ett tredje fel är att det 
blir något fel vid inhämtningen av data. Detta kan bero på flera orsaker, bland annat att vid 
insamlingen så tappade databashanteraren kontakten med databasen. Det hände för flertalet 
bolag att det returnerades ”error” (fel) vid inhämtningen av data för vissa bolag, antingen för 
hela bolaget eller för viss data för bolaget. Detta gjorde även det att bolaget föll bort. 

De totala bolagen var 973 innan bortfallet och 843 efter bortfallet. Detta är ett bortfall på ca 
13,3 %, vilket kan låta ganska mycket men i vårt sammanhang så påverkar det inte studien. 
Detta för att vi har ett så stort underlag med bolag vilket gör att vi kommer få generaliserbara 
resultat. Jämför vi med tidigare studier så finns det exempel på studier där de endast har 
undersökt trettio bolag, t.ex. den undersökningen på bolag med hög direktavkastning som var 
noterade på indexet Dow Jones (McQueen et al., 1997, s. 66). Med denna information i åtanke 
känner vi oss säkra med generaliserbarheten i vår studie.  
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4.13 KRITIK PÅ INSAMLAD DATA 

Datan som samlas in till denna studie kommer från den vedertagna finansiella databasen 
Thomson Reuters Datastream. Då datan inte samlas in via enkäter och intervjuer så löser det 
en del problem med validiteten. Detta diskuteras vidare i avsnittet om studiens kvalitet. 

Datastream klassas som en av de vedertagna finansiella databaserna, och innehåller upp till 50 
års data av 3,5 miljoner finansiella instrument och indikatorer över 60 marknader (Proprietary 
Research, 2012). Vi anser att de data som vi hämtar från Datastream är korrekt. Det största 
problemet vore om data inte stämmer överrens med verkligheten. Vi har jämfört en del data 
från Datastream med data från andra källor, och det har visat sig stämma överrens. Det är 
dock omöjligt att kolla all insamlad data, så det kan alltså finnas felaktigheter. Det är detta 
som är det huvudsakliga osäkerhetsmomentet i våra data, dock tror vi att Datastreams 
uppgifter är tillförlitliga och anser därför inte att detta är ett problem. Eftersom att de data vi 
använder finns i flertalet databaser, och kan anses vara officiell data om bolagen, så finns det 
en replikeringsmöjlighet i studien, där andra forskare kan göra om denna studie. Detta visar 
på en hög reliabilitet, som diskuteras i avsnittet om studiens kvalitet.  
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5. EMPIRI 
I empirikapitlet presenterar vi de data som datainsamlingen gav, och hur fördelning, 
avkastning, risk och statistik ser ut i materialet. 

5.1 DESKRIPTIV STATISTIK 

I det första avsnittet kommer vi att presentera statistik från de data vi samlat in. Rådata från 
Datastream har behandlats i Excel, för att mäta totalavkastning och risk och för att kunna göra 
tester. I tabell 14 sammanfattas statistik från datainsamlingen. 

Tabell 14 inledning för empirin 

Antal bolag i studien                843     Antal möjliga köptillfällen        25 290     
Antal köptillfällen                431     Medeltal köptillfällen per år                14     
Period  1980 - 2010  

   

 
Graf 1 över antalet köpvärda bolag per år 

Tittar vi på hur det har varit med antal köpvärda bolag så ser vi att efter varje stor 
kris/börsnedgång så har det kommit fram fler köpvärda bolag. 1989, 1995, 2002 och 2009 har 
varit år som har påverkats av stora börsnedgångar och blir då startskottet på låga värderingar 
och många köpvärda bolag. Vi ser också sedan att uppgångarna som sker efter dessa 
nedgångar har gynnat värdebolagen bättre än index. 

Vi ser också att antal köpvärda bolag har ökat med åren som gått, detta kan vara för att vi har 
haft otroligt stora nedgångar där vi sett många branscher har blivit påverkade av oron på 
finansmarknaden.  
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Graf 2 över strategin jämfört med index (inklusive utdelningar) 

Här ser vi en graf (graf 2) på hur det hade sett ut om man investerat 100 000 kr 1980 i 
strategin med återinvesterade utdelningar och index med återinvesterade utdelningar. Vi kan 
då se att strategin har presterat otroligt mycket bättre. Om vi återgår till resonemanget om att 
det uppkommer fler köpvärda bolag under finansiella kriser så kan vi även se att när fler bolag 
blir köpvärda under dessa kriser så har strategin presterat en bra avkastning. Under dessa 
kriser har strategin överavkastat index, och fått en mycket bättre totalavkastning. 

Det är denna utveckling (det vill säga strategi) som är den primära att jämföra med. Det är en 
av grundpelarna i värdeinvesteringsstrategier att investeraren återinvesterar utdelningarna. 

 

 
Graf 3 över strategin jämfört med index (exklusive utdelningar) 

För jämförande ändamål visar graf 3 hur utvecklingen ser ut för strategin (100K) med 
värdeinvesteringar jämfört med index, utan återinvesterade utdelningar. Utan återinvesterade 
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utdelningar, så följs de åt väldigt tätt, även om värdeinvesteringar drar ifrån index under 
mitten på 2000 – talet. 

5.1.1 VÄRDEINVESTERINGAR UTAN ÅTERINVESTERAD UTDELNING 

Tabell 15 visar antal bolag som anses köpvärda, den genomsnittliga årliga avkastningen för 
dessa bolag samt utvecklingen för 100 000 kronor som investerades i början på 1980. 
Värdeinvesteringar gjorda med 100 000 kronor 1980 har blivit drygt 25 miljoner kronor år 
2010. Detta utan återinvesterade utdelningar. Den genomsnittliga årsavkastningen för dessa 
investeringar var 45,24 %, med en standardavvikelse på 50,07 %. Detta ger en riskjusterad 
avkastningsfaktor på 0,90. 

Tabell 15 Värdeinvesteringar utan återinvesterade utdelningar 1980-2010 

År Antal köpvärda Avkastning   Strategi (100K)  

1980 0 9,54 %                 109 540     

1981 5 35,78 %                 148 737     

1982 1 48,66 %                 221 114     

1983 4 82,20 %                 402 869     

1984 0 12,00 %                 451 213     

1985 1 60,96 %                 726 271     

1986 0 10,06 %                 799 334     

1987 1 -21,05 %                 631 053     

1988 3 74,45 %                1 100 893     

1989 0 11,47 %              1 227 166     

1990 3 -22,36 %                 952 819     

1991 21 13,30 %              1 079 586     

1992 16 -32,67 %                 726 908     

1993 15 241,66 %              2 483 540     

1994 1 4,90 %              2 605 208     

1995 6 16,55 %              3 036 356     

1996 15 41,91 %              4 309 002     

1997 6 26,63 %              5 456 679     

1998 10 -17,66 %              4 492 934     

1999 32 41,05 %              6 337 383     

2000 15 4,67 %              6 633 091     

2001 23 3,78 %              6 884 004     

2002 32 3,16 %              7 101 663     

2003 36 53,90 %            10 929 379     
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2004 6 40,31 %            15 334 990     

2005 5 39,10 %            21 330 876     

2006 3 24,07 %            26 465 338     

2007 6 -10,84 %            23 597 345     

2008 8 -44,83 %            13 018 268     

2009 140 77,62 %            23 122 877     

2010 17 10,77 %            25 612 156     

 

5.1.2 VÄRDEINVESTERINGAR MED ÅTERINVESTERAD UTDELNING 

Tabell 16 visar antal bolag som anses köpvärda, den genomsnittliga årliga avkastningen för 
dessa bolag, utvecklingen för 100 000 kronor som investerades i början på 1980 samt den 
riskjusterade avkastningen. Den riskjusterade avkastningen är alltså respektive års avkastning 
dividerat med standardavvikelsen för hela perioden (51,38 %). Värdeinvesteringar gjorda med 
100 000 kronor 1980 har blivit drygt 147 miljoner kronor år 2010. Detta med återinvesterade 
utdelningar. Den genomsnittliga årsavkastningen för dessa investeringar var 55,72 %, med en 
standardavvikelse på 51,38 %. Detta ger en riskjusterad avkastningsfaktor på 1,08. Skillnaden 
mot föregående avsnitt är att utdelningarna är återinvesterade på ett approximativt och 
verklighetstroget sätt. Denna lilla skillnad gör alltså stor inverkan på resultatet över tid.  

Det enskilt bästa året, avkastningsmässigt, var 1993 då det fanns 15 köpvärda bolag i 
populationen, som i genomsnitt gav en avkastning på 255 % till 1994. Sämsta året var krisåret 
2008 då de 8 köpvärda bolagen fick ett kursfall på nästan 37 % till 2009. Dock var detta fallet 
mindre än för index under samma år, som föll 48 %.  

Tabell 16 Värdeinvesteringar med återinvesterade utdelningar 1980-2010 

År Antal köpvärda Avkastning   Strategi  Riskjusterad avkastning 

1980 0 9,54 %                 109 540     0,1857 

1981 5 43,00 %                 156 637     0,8368 

1982 1 56,01 %                 244 371     1,0901 

1983 4 89,42 %                 462 881     1,7402 

1984 0 12,00 %                 518 427     0,2335 

1985 1 65,52 %                 858 097     1,2751 

1986 0 10,06 %                 944 422     0,1958 

1987 1 -14,47 %                 807 739     -0,2817 

1988 3 80,43 %               1 457 404     1,5653 

1989 0 11,47 %              1 624 568     0,2232 

1990 3 -16,65 %              1 354 033     -0,3241 

1991 21 21,50 %              1 645 165     0,4185 
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1992 16 -25,68 %              1 222 628     -0,4999 

1993 15 255,03 %              4 340 673     4,9634 

1994 1 12,24 %              4 871 928     0,2382 

1995 6 23,64 %              6 023 787     0,4601 

1996 15 49,11 %              8 981 965     0,9558 

1997 6 33,05 %            11 950 600     0,6432 

1998 10 -10,97 %            10 639 409     -0,2135 

1999 32 48,75 %            15 826 356     0,9488 

2000 15 10,92 %            17 555 031     0,2126 

2001 23 19,33 %            20 947 757     0,3761 

2002 32 12,02 %            23 466 580     0,2340 

2003 36 63,58 %            38 386 690     1,2374 

2004 6 45,90 %            56 006 105     0,8933 

2005 5 45,09 %            81 261 149     0,8776 

2006 3 30,17 %         105 775 388     0,5871 

2007 6 -3,93 %         101 621 809     -0,0764 

2008 8 -36,69 %            64 332 558     -0,7141 

2009 140 91,75 %         123 354 543     1,7856 

2010 17 19,79 %         147 771 661     0,3852 

 

5.1.3 Sammanfattning av värdeinvesteringsstrategin 

Tabell 17 över statistik kring värdeinvesteringsstrategin både med och utan återinvesterad utdelning 

Strategi utan återinvesterade utdelningar   
Antal möjliga uppfyllningar 25 290 
Antal kriterieuppfyllningar 431 
Årlig genomsnittlig avkastning 45,24 % 
Std.avvikelse i avkastningen 50,07 % 
Riskjusterad avkastning  0,90  

 

Strategi med återinvesterade utdelningar   
Antal möjliga uppfyllningar 25 290 
Antal kriterieuppfyllningar 431 
Årlig genomsnittlig avkastning 55,72 % 
Std.avvikelse i avkastningen 51,38 % 
Riskjusterad avkastning   1,08  

 

Sammanfattningsvis (tabell 17) så uppkom det 431 enskilda köptillfällen av de 843 bolagen 
under perioden 1980-2010. Detta gav med återinvesterade utdelningar en 
genomsnittsavkastning på 55,72 % i bolagen per år. Följs strategin 100K under denna period 
så resulterar det i en utveckling från 100 000 till 25,6 miljoner om utdelningar inte 
återinvesteras. 147,77 miljoner blir resultatet om utdelningarna återinvesteras. 
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5.1.4 INDEX UTAN ÅTERINVESTERAD UTDELNING 

Index presenteras på liknande sätt som värdeinvesteringar. För varje år, 1980 till 2010, visas 
den genomsnittliga avkastningen för alla bolag i studien. Dessutom visas även här strategin 
100K, där 100 000 kronor investeras år 1980. För index utan återinvesterade utdelningar var 
genomsnittliga avkastningen 16,08 % per år, med en standardavvikelse på 32,88 %, vilket ger 
en riskjusterad avkastning på 0,49. 100 000 år 1980investerade kronor utvecklades till nästan 
15 miljoner kronor 2010. 

Tabell 18 över index utan återinvesterade utdelningar 

År Avkastning Strategi (100K) 

1980 28,76 % 128 759 

1981 75,07 % 225 415 

1982 17,99 % 265 969 

1983 104,94 % 545 072 

1984 12,26 % 611 901 

1985 40,16 % 857 639 

1986 3,26 % 885 584 

1987 0,46 % 889 702 

1988 53,53 % 1 365 946 

1989 26,36 % 1 725 973 

1990 -20,10 % 1 379 025 

1991 -2,09 % 1 350 154 

1992 -12,33 % 1 183 654 

1993 85,54 % 2 196 162 

1994 14,20 % 2 508 082 

1995 8,24 % 2 714 772 

1996 45,95 % 3 962 184 

1997 26,52 % 5 012 819 

1998 -11,00 % 4 461 191 

1999 34,43 % 5 997 206 

2000 0,43 % 6 022 948 

2001 -9,85 % 5 429 561 

2002 -18,69 % 4 414 588 

2003 51,35 % 6 681 503 

2004 29,15 % 8 629 045 

2005 53,36 % 13 233 457 

2006 31,40 % 17 388 438 
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2007 -2,74 % 16 912 502 

2008 -49,68 % 8 510 312 

2009 52,45 % 12 974 063 

2010 15,20 % 14 946 185 

 

5.1.5 INDEX MED ÅTERINVESTERAD UTDELNING 

Återinvesteras utdelningen även i index så går det att jämföra med värdeinvesteringar med 
återinvesterade utdelningar. Index hade då en medelavkastning på 18,87 % per år, med en 
standardavvikelse på 33,32 %. Detta ger en riskjusterad avkastning på 0,57. Strategin 100K 
utvecklade 100 000 kronor 1980 till dryga 30 miljoner år 2010. 

Tabell 19 över index med återinvesterade utdelningar 

År Avkastning  Strategi  Riskjusterad avkastning 

1980 34,17 %                 134 168     1,0254 

1981 79,38 %                 240 673     2,3823 

1982 21,48 %                 292 375     0,6447 

1983 108,35 %                 609 171     3,2517 

1984 14,30 %                 696 301     0,4292 

1985 42,19 %                 990 089     1,2662 

1986 4,60 %              1 035 639     0,1381 

1987 1,91 %              1 055 450     0,0574 

1988 55,64 %              1 642 673     1,6697 

1989 27,42 %              2 093 062     0,8228 

1990 -18,32 %              1 709 665     -0,5497 

1991 1,03 %              1 727 212     0,0308 

1992 -9,73 %              1 559 122     -0,2921 

1993 88,92 %              2 945 567     2,6687 

1994 15,51 %              3 402 568     0,4656 

1995 9,87 %              3 738 420     0,2962 

1996 48,36 %              5 546 153     1,4512 

1997 28,74 %              7 140 384     0,8626 

1998 -8,93 %              6 502 582     -0,2681 

1999 39,47 %              9 069 411     1,1846 

2000 2,91 %              9 333 599     0,0874 

2001 -5,80 %              8 792 520     -0,1740 

2002 -15,63 %              7 417 827     -0,4692 
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2003 54,52 %            11 462 298     1,6363 

2004 31,81 %            15 108 900     0,9547 

2005 55,50 %            23 493 894     1,6655 

2006 33,64 %            31 397 829     1,0096 

2007 -0,78 %            31 152 589     -0,0234 

2008 -47,65 %            16 307 677     -1,4301 

2009 58,43 %            25 835 940     1,7534 

2010 17,04 %            30 237 828     0,5113 

 

5.1.6 SAMMANFATTNING AV INDEX 
Tabell 20 över statistik kring index både med och utan återinvesterad utdelning 

Index utan återinvesterade utdelningar  

Årlig genomsnittlig avkastning 16,08 % 

Standardavvikelse i avkastningen 32,88 % 

Riskjusterad avkastning     0,49  
 

Index med återinvesterade utdelningar   

Årlig genomsnittlig avkastning 18,87 % 

Standardavvikelse i avkastningen 33,32 % 

Riskjusterad avkastning  0,57  
 

Sammanfattat så hade alla bolag i studien, som då utgör index, en genomsnittlig avkastning på 
16,08 % per år om man inte återinvesterade utdelningarna. Med dessa återinvesterade så var 
avkastningen 18,87 % per år. Respektive riskjusterad avkastning var 0,49 samt 0,57. 

5.1.7 ENSKILDA STRATEGIER UTIFRÅN P/B-TALET 

Här presenteras datan för strategin där man köper bolag enbart efter P/B-talet, där denna ska 
vara högst 1,02. Vi ser här att när man enbart kollar på ett av de tre kriterierna så kommer 
antalet köpvärda bolag att vara fler. Medelavkastningen under perioden var 40,61 %, med en 
standardavvikelse på 35,77 %. Detta ger en riskjusterad avkastning på 1,14. 

Tabell 21 över strategi med enbart P/B 

År Antal köpvärda Avkastning  Riskjusterad avkastning 

1980 0 0,00 % 0,0000 

1981 5 43,00 % 1,2020 

1982 4 33,42 % 0,9342 

1983 13 100,98 % 2,8231 

1984 6 4,15 % 0,1159 

1985 14 54,56 % 1,5253 

1986 11 7,57 % 0,2116 

1987 15 -12,42 % -0,3472 

1988 30 74,86 % 2,0928 

1989 46 41,36 % 1,1562 
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1990 45 -10,99 % -0,3073 

1991 96 3,45 % 0,0965 

1992 97 1,24 % 0,0346 

1993 141 122,66 % 3,4292 

1994 73 23,77 % 0,6646 

1995 82 23,20 % 0,6487 

1996 113 48,44 % 1,3543 

1997 91 38,74 % 1,0832 

1998 80 -12,02 % -0,3360 

1999 164 43,23 % 1,2087 

2000 148 21,83 % 0,6104 

2001 168 9,77 % 0,2731 

2002 176 3,35 % 0,0935 

2003 254 74,10 % 2,0718 

2004 143 53,51 % 1,4959 

2005 119 77,88 % 2,1772 

2006 78 74,48 % 2,0824 

2007 64 17,66 % 0,4938 

2008 73 -33,23 % -0,9291 

2009 439 70,83 % 1,9801 

2010 313 21,09 % 2,3979 
 

Tabell 22 över sammanfattning av strategi med enbart P/B-tal 

P/B med utdelningar  

Årlig genomsnittlig avkastning 40,61 % 
Standardavvikelse i avkastningen 35,77 % 
Riskjusterad avkastning 1,14 

 

 

5.1.8 ENSKILDA STRATEGIER UTIFRÅN P/E-TALET 

Nedan presenteras data och statistik kring investeringar gjorda enbart efter P/E-talet. Nivån 
här är 8,22 eller mindre. Medelavkastningen under perioden var 30,29 %, och med en 
standardavvikelse på 41,07 % ger det en riskjusterad avkastning på 0,74. 
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Tabell 23 över strategi med enbart P/E 

År Antal köpvärda Avkastning  Riskjusterad avkastning 

1980 12 39,06 % 0,9510 

1981 15 52,98 % 1,2897 

1982 13 58,00 % 1,4121 

1983 16 141,40 % 3,4425 

1984 6 15,74 % 0,3831 

1985 14 39,20 % 0,9545 

1986 12 10,62 % 0,2585 

1987 18 14,69 % 0,3577 

1988 17 92,01 % 2,2400 

1989 11 25,66 % 0,6248 

1990 28 -15,99 % -0,3892 

1991 65 2,47 % 0,0602 

1992 45 -15,00 % -0,3651 

1993 50 148,82 % 3,6231 

1994 23 5,37 % 0,1307 

1995 58 12,51 % 0,3046 

1996 62 65,17 % 1,5865 

1997 62 36,81 % 0,8963 

1998 39 -11,14 % -0,2713 

1999 83 43,75 % 1,0650 

2000 77 11,74 % 0,2858 

2001 99 7,44 % 0,1812 

2002 141 -2,26 % -0,0551 

2003 105 56,64 % 1,3790 

2004 52 30,07 % 0,7320 

2005 54 39,73 % 0,9672 

2006 50 20,91 % 0,5091 

2007 70 10,09 % 0,2456 

2008 135 -45,14 % -1,0990 

2009 345 71,82 % 1,7486 

2010 122 17,22 % 0,4193 
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Tabell 24 över sammanfattning av strategi med enbart P/E-tal 

P/E med utdelningar  

Årlig genomsnittlig avkastning 30,29 % 
Standardavvikelse i avkastningen 41,07 % 
Riskjusterad avkastning 0,74 

 

5.1.8 ENSKILDA STRATEGIER UTIFRÅN DIREKTAVKASTNING 

Att enbart investera efter en direktavkastning på minst 4,5 % gav under perioden en 
medelavkastning på 36,23 %, med en standardavvikelse på 37,91 %. Detta ger en riskjusterad 
avkastning på 0,96. 

Tabell 25 över strategi med enbart direktavkastning 

År Antal köpvärda Avkastning  Riskjusterad avkastning 

1980 12 38,85 % 1,0250 

1981 13 48,19 % 1,2713 

1982 11 87,52 % 2,3088 

1983 18 130,59 % 3,4453 

1984 4 38,47 % 1,0148 

1985 5 53,60 % 1,4141 

1986 1 10,30 % 0,2716 

1987 2 -4,65 % -0,1226 

1988 9 60,37 % 1,5926 

1989 4 44,28 % 1,1682 

1990 12 -11,76 % -0,3101 

1991 38 10,87 % 0,2868 

1992 49 5,36 % 0,1413 

1993 61 143,15 % 3,7764 

1994 13 14,91 % 0,3932 

1995 24 19,33 % 0,5100 

1996 40 57,60 % 1,5196 

1997 38 30,28 % 0,7988 

1998 40 -7,35 % -0,1938 

1999 97 58,27 % 1,5374 

2000 69 7,45 % 0,1965 

2001 95 18,57 % 0,4899 
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2002 137 1,45 % 0,0382 

2003 158 44,99 % 1,1868 

2004 101 32,97 % 0,8699 

2005 96 36,79 % 0,9707 

2006 64 22,98 % 0,6064 

2007 62 5,85 % 0,1543 

2008 118 -40,18 % -1,0599 

2009 362 72,62 % 1,9158 

2010 106 30,58 % 0,8068 

 

Tabell 26 över sammanfattning för strategi med enbart direktavkastning 

Direktavkastning med återinvesterade utdelningar 

Årlig genomsnittlig avkastning 36,23 % 
Standardavvikelse i avkastningen 37,91 % 
Riskjusterad avkastning 0,96 

5.2 HYPOTESTESTER 

Den teoretiska referensramen mynnade ut i tre stycken testbara och relevanta hypoteser. 
Huvudhypotesen att värdeinvesteringar utifrån principerna lågt P/E-tal, lågt P/B-tal och hög 
direktavkastning kommer att överavkasta den nordiska marknaden, med hänsyn taget till risk. 
Detta testas med datan om den riskjusterade avkastningen för varje år, som finns presenterad i 
tabellerna för både strategin och index. 

Sidohypotes 1 om att P/B-tal kommer vara det nyckeltal som kommer avkasta riskjusterat bäst 
testar vi genom att använda datan om den årliga riskjusterade avkastningen för varje 
nyckeltal, som finns presenterad i respektive tabell. 

Huvudhypotesen och sidohypotes 1 går att testa med statistiska test. Dock går det inte att göra 
det för sidohypotes 2, då datan inte är presenterad och upplagd på det sättet. För sidohypotes 2 
kommer det enbart ske en jämförelse av risken för värdeinvesteringar och index. Dessa data 
hämtar vi från sammanfattningen för strategin jämfört med index. Alla statistiska tester är 
utförda i Minitab 16. 

Normaliteten i testen godkänns, tack vare det höga antalet element, då studien sträcker sig 
över 30 år. Detta gör att även om datan inte är normalfördelat så går det att använda test som 
kräver normalfördelning för att utföras korrekt. 

5.2.1 HUVUDHYPOTES 

Huvudhypotesen testas via ett Students T-test, med parade element. Med 90 procent i 
konfidensintervall (alfa 0,05, tvåsidigt) är det inte en signifikant skillnad mellan den årliga 
riskjusterade avkastningen för värdeinvesteringar med de tre kriterierna jämfört med index. 
Detta både med och utan återinvesterade utdelningar. Strategin med återinvesterade 
utdelningar var snäppet mer signifikant avvikande från index med återinvesterade utdelningar. 
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Testet är utfört på det sättet att en parad jämförelse har gjorts mellan den riskjusterade 
avkastningen för värdeinvesteringar med återinvesterade utdelningar (tabell 16) och dito för 
index med återinvesterade utdelningar (tabell 19). 

Tabell 27 med resultat från T-test av värdeinvesteringar mot index, med återinvesterade utdelningar och riskjusterat 

Provstorlek (30 år) 31 
Medelvärde värdeinvesteringar 0,67706 
Standardavvikelse värdeinvesteringar 1,0432 
Medelvärde index 0,74384 
Standardavvikelse index 1,0165 
P-värde 0,597 
Konfidensintervall 95 % (tvåsidigt) 
Fanns signifikant samband Nej 

 

Tabell 27 ovan är utdata från test i Minitab 16. Det utförda testet är ett T-test som jämför de 
båda delpopulationernas mean, för att se om det finns en signifikant skillnad. Finns det inte en 
signifikant skillnad mellan medeltalen för delpopulationerna kan man inte med säkerhet säga 
att en eventuell skillnad inte beror på slumpen. Testet för huvudhypotesen var inte signifikant, 
det vill säga, hypotesen att värdeinvesteringar ska ha en högre avkastning än jämförande 
index med hänsyn taget till risk ska förkastas. P-värdet på 0,597 ovan är högre maximala 0,05 
som krävs för att skillnaden ska vara signifikant. 

5.2.1 SIDOHYPOTESER 

ANOVA-test kan användas för att jämföra tre stycken variabler mot varandra, för att se om 
det finns en signifikant skillnad mellan dem. I testet här under så jämfördes de tre kriterierna, 
P/B, P/E och direktavkastning mot varandra, i enlighet med sidohypotes 1. Denna föreslog att 
P/B-talet skulle ge den högsta årliga riskjusterade avkastningen av de tre kriterierna. 
ANOVA-testet visade inte på någon som helst signifikant skillnad mellan något/några av de 
tre kriterierna, och sidohypotes 1 kan således förkastas. Vi kan se i tabell 28, som visar på 
utdatat från Minitab, att P/B-talet ser ut att avkasta med än de andra två nyckeltalen, även om 
det inte är statistiskt signifikant. I figur 11, som visar hur fördelningen ser ut för de tre 
nyckeltalen ska kan man ana att P/B-talet har mer massa i staplarna på den högra sidan av 
mean-strecket. Vi kan inte med säkerhet säga att den skillnad som faktiskt finns, att P/B-talet 
avkastar bättre än P/E-talet och direktavkastning, beror på slumpen. 

Tabell 28 över sidohypotes 1 

 Årlig 
genomsnittlig 
avkastning 

Standardavvikelse Riskjusterad 
avkastning 

Riskjusterad 
överavkastning i 
procent (mot 
index) 

P/E 30,29 % 41,07 % 0,74 29,82 % 
P/B 40,61 % 35,77 % 1,14 100,00 % 
Direktavkastning 36,23 % 37,91 % 0,96 68,42 % 
Vår studie med 
kombination 

55,72 % 51,38 % 1,08 
89,47 % 

Index 18,87 % 33,32 % 0,57  
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I tabell 28 sammanfattas den genomsnittliga årliga avkastningen, standardavvikelsen och den 
riskjusterade avkastningen för de tre nyckeltalen, samt vår studie och jämförande index. 
Dessutom visar den högra kolumnen den riskjusterade överavkastningen jämfört med index. 
P/B-talet är det nyckeltal som har överavkastat bäst, om man tar hänsyn till risk. Med 1,14 i 
riskjusterad avkastning överavkastar P/B-talet index med 100 %. Sämst i detta hänseende är 
P/E-talet, som överavkastar index med 29,82 %. 

Tabell 29 med resultat från ANOVA-test av de tre kriterierna P/B, P/E och direktavkastning (DY) 

Provstorlek (30 år) per nyckeltal 31 
Konfidensintervall 95 % 
Fanns signifikant samband Nej 
 

För sidohypotes 2, som var att värdeinvesteringar ska ha högre risk 
än jämförande index så se vi i tabell 30 att värdeinvesteringar med 
återinvesterade utdelningar hade en högre (51,38 %) 
standardavvikelse än vårt jämförande index med återinvesterade 
utdelningar (33,32 %). För detta genomfördes inget statistiskt test då 
datan inte tillåter detta, se tidigare diskussion i avsnittet praktisk 
metod. Sidohypotes 2 håller i detta fall, då vi ser att 
värdeinvesteringar har klart högre risk än jämförande index. 

 

Tabell 30 Standardavvikelse i studien 

Strategi Standardavvikelse 

Värdeinvesteringar 51,38 % 
Index 33,32 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9 Utdata rörande fördelningen i 
sidohypotes 1 
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5.2.2 ÖVRIGA TESTER 

Vi utförde även ett test som inte hör till någon av de presenterade hypoteserna. Detta rör 
själva strategin med återinvesterade utdelningar (100K) och hur den presterar jämfört med 
index med återinvesterade utdelningar, i kronor. Vi ser i tabell 31 att strategin (100K) är 
signifikant bättre över perioden 1980-2010 än jämförande index. P-värdet i testet är 0,001, 
som är betydligt mindre än 0,05, vilket gör att skillnaden är signifikant. Även detta test är 
utfört med 90 % konfidensintervall, med alfanivå på 0,05 (tvåsidigt). 

Tabell 31 Utdata rörande T-test av Strategi 100K mot index 100K 

Provstorlek (30 år) 31 
Medelvärde värdeinvesteringar 27 565 158 
Standardavvikelse värdeinvesteringar 
(100K) 

41 770 357 

Medelvärde index (100K) 8 473 277 
Standardavvikelse index 9 949 151 
P-värde 0,001 
Konfidensintervall 95 % (tvåsidigt) 
Fanns signifikant samband Ja 
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6. ANALYS 
I det här avsnittet analyserar vi resultatet av studien och diskuterar kring detta. Vi kopplar 
tillbaka till de teorier och den forskning som ledde fram till hypoteserna och jämför dessa 
med våra resultat 

6.1 HUVUDHYPOTESEN 

Huvudhypotes: Värdeinvesteringar utifrån principerna lågt P/E-tal, lågt P/B-tal och hög 
direktavkastning kommer att överavkasta den nordiska börsen, med hänsyn taget till risk 

Under trettioårsperioden (1980-2010) hade index utan återinvesterade utdelningar avkastat 
16,08 % årligen i genomsnitt med en standardavvikelse på 32,88 %. Lägger vi till de 
återinvesterade utdelningarna så har indexet avkastat 18,87 % årligen med en 
standardavvikelse på 33,32 %. Om man tittar på hur strategin (100K) har avkastat så ser man 
att den har avkastat mycket bättre än vad jämförande index har gjort. 
Värdeinvesteringsstrategin utan reinvesterade utdelningar har avkastat 45,24 % årligen i 
genomsnitt till en standardavvikelse på 50,07 %. Med den återinvesterade utdelningen har 
strategin avkastat årligen 55,72 % i genomsnitt till en standardavvikelse på 51,38 %. Alltså 
har strategin utklassat index i avkastning, hela 36,85 procentenheter högre avkastning årligen 
har strategin med reinvesterade utdelningar producerat jämfört med index. Dock har denna 
strategi medfört en högre risk, standardavvikelsen är hela 18,06 procentenheter större för 
strategin med återinvesterade utdelningar jämfört med index. Utgår vi från vad denna risk har 
gett för avkastning och om det har varit värt att ta denna högre risk får man resultatet att det 
har det varit enligt riskjusterad avkastning för hela perioden. Den riskjusterade avkastningen 
för index med och utan återinvesterade utdelningar är 0,49 (utan återinvesterade utdelningar) 
och 0,57 (med återinvesterade utdelningar), jämför vi med strategin så ser vi att den har 0,90 
(utan återinvesterade utdelningar) och 1,08 (med återinvesterade utdelningar). Denna är 
mycket högre om man tittar på avkastning i förhållande till standardavvikelse under denna 
period.  

Så det är i absoluta tal och utifrån de tidigare tillvägagångssätten som andra forskare har gjort 
så att den riskjusterade avkastningen under perioden 1980 till 2010 högre för 
värdeinvesteringar jämfört med index. Alltså håller hypotesen och det är bättre att investera 
utifrån denna strategi jämförelse att investera i index.  

Undersöker vi detta med den andra metoden och kollar om det är statistiskt signifikant så 
visar det att värdeinvesteringar inte har överavkastat index, då riskaspekten är inräknat. P-
värdet blev 0,701, alltså högre än 0,05 som behövdes om det skulle finnas ett statistiskt 
signifikant bevis att denna hypotes stämmer. Vi måste därför förkasta huvudhypotesen utifrån 
denna metod och det är alltså inte bättre att investera i denna strategi i jämförelse med index.  

6.1.1 TIDIGARE TEORIER FÖR HUVUDHYPOTESEN 

Vi illustrerar hur tidigare forskning inom området har varit genom att använda tabell 28, som 
är från sammanfattningen av teorier.  

I modellerna så ser vi att Klerck och Maritz (1997, s. 27-29) modell där de utgick från låga 
P/E-tal (samt bolag som hade över 50 % soliditet) avkastade bäst, där låg avkastningen på 
36,23 %, årlig avkastning. Den studie som visade sig bäst utifrån endast ett nyckeltal var den 
Penman (2010, s. 81) gjorde på bolag som handlas med låga P/B-tal. Där hade de bolag med 
lägst P/B-tal en årlig avkastning på 24,30 %. Jämför vi dessa studier med våra resultat så ser 
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vi att avkastningen inte kommer upp i samma höga nivå, men att de alla överavkastar index. 
Tittar vi på de övriga studierna så kommer ingen över 20 % årlig avkastning, dock har de alla 
överavkastat index då ingen hänsyn till risk är tagen. 

En intressant iakttagelse är att alla de studier som vi har undersökt har räknat om de 
överavkastar index med hjälp av formeln ”medelavkastning för perioden/standardavvikelse 
för perioden (eller Beta)”. De studier som har gjort detta har visat att strategin överavkastar 
index. Hade vi endast använt oss av denna typ av uträkning där den riskjusterade 
avkastningen bara uppmättes under hela perioden istället för årligen så skulle även vår strategi 
överavkasta index rejält, som vi tidigare har nämnt och det skulle inte vara något som visade 
på att strategin fallerar, vilket det statistiska testet gjorde. Vi kan även notera att inte alla 
tidigare studier i referensramen använder en riskjusterad avkastning. En frågeställning 
kommer då upp om vi har använt oss av en korrekt uträkning av riskjusterad avkastning.  

Tidigare studier har riskjusterat överavkastat index i 5 av11 fall (tabell 32). Brownes studie 
(2009, s. 16-17) om bolag med låga P/E-tal på den amerikanska börsen under perioden 1966-
1984 har presterat en årlig avkastning på 14,08 % jämfört med index som har avkastat 8,60 %, 
dock har den inte presenterat något riskmått. Samma situation är det för studien om låga P/B-
tal på den amerikanska börsen under åren 1967-1984 där Browne (2009, s. 3) såg att de bolag 
avkastade årligen 14,36 % jämfört med index som bara avkastade 8,60 %, dock så fanns det 
inget riskmått i studien. Den sista studien som saknade riskmått var Penman (2010, s. 81) som 
också handlade om att investera i bolag med låga P/B-tal. Denna strategi som gjordes på den 
amerikanska börsen avkastade 24,30 % årligen jämfört mot den index som presterade 10,80 
%, alltså en klar överavkastning.  

Avkastningen i strategin är 55,72 % årligen, detta är mycket högre än den bästa avkastningen 
som tidigare forskningen har presterat där enskilda nyckeltal har använts, Penman (2010, s. 
81) gjorde denna studie. Det visade styrkan i att kombinera fler principer än som den tidigare 
forskningen hade gjort, dvs. att enbart använda en princip vid värdeinvestering. De tidigare 
forskningarna med kombination av principer så kan vi se att även de fick en högre avkastning 
än de flesta principer med bara ett nyckeltal. Penmans studie (2010, s. 81) med en strategi där 
bolag med låga P/B-tal och låga P/E-tal investerades i fick en årlig avkastning på 30,00 %, 
medan index fick en avkastning på 10,08 %. Denna studie var gjord på den amerikanska 
börsen under åren 1963-2006 vilket är väldigt lång period och resultatet är att strategin får 
cirka 200 % högre årlig avkastning än vad index har presterat. Ska vi hitta avkastning som 
hamnar över 30 % årligen så är det bara kombinationer av nyckeltal som klarar av detta. 
Strategier som utgår från Grahams principer att köpa bolag med dubbelt så hög earnings yield 
(inverterat P/E) som en AAA-rated företagsobligation samt en soliditet på minst 50 % har 
presterat bra. Oppenheimers (1984, s. 3-4) studie som utgick från denna princip hade en årlig 
avkastning på 35,87 % per år medan index avkastade 14,05 % per år. Även Klerck och Maritz 
(1997, s. 27-29) som tidigare nämnt hade en avkastning utifrån denna princip på 36,23 % i 
genomsnitt per år medan index levererade 22,13 % i genomsnitt per år. Vi kan alltså se att 
kombinationer av principer är mycket bättre då en investerare vill ha en hög avkastning, vilket 
det även visade sig i vår studie.  
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Tabell 32 Sammanfattning av teorier för huvudhypotes 

Studie Index Mätperiod 
Avkastning 

(riskjusterad 
avkastning) 

Avkastning 
index 

(riskjusterad 
avkastning) 

Överavkastar 
riskjusterat 

Högre risk 
än 

jämförande 
index 

Enstaka nyckeltal       
Lågt P/E       

Browne (2009) 
New York 

Stock 
Exchange 

1966-1984 14,08 % 8,60 % Ingen info Ingen info 

Browne (2009) 
New York 

Stock 
Exchange 

1957-1971 16,30 % 
(16,45 %)  Ingen info Ingen info Nej 

       
Lågt P/B       

Browne (2009) 
New York 

Stock 
Exchange 

1967-1984 14,36 % 8,60 % Ingen info Ingen info 

Penman (2010) Amerikanska 
börsen 1963-2006 24,30 % 10,08 % Ingen info Ingen info 

Hög direktavkastning       

McQueen et al., (1997) Dow Jones 1946-1995 16,77 % 
(0,878) 

13,71 % 
(0,824) Ja Ja 

Browne (2009) 
All share 

index, 
Storbritannien 

1955-1988 19,30 % 13,00 % Ingen info Ingen info 

Fama (1998) Svenska 
börsen 1975-1995 16,15 % 

(0,54) 
12,44 % 

(0,45) Ja Ja 

Fama (1998) Amerikanska 
börsen 1975-1995 11,75 % 

(0,84) 
9,57 % 
(0,47) ja Ja 

Kombination av 
nyckeltal och principer       

 
Lågt P/E & lågt P/B 

 
      

Penman (2010) Amerikanska 
börsen 1963-2006 30,00 % 10,08 % Ingen info Ingen info 

Dubbelt så hög Earnings Yield som en AAA-rated 
företagsobligation och >50 % soliditet     

Oppenheimer (1984) 
New York 

Stock 
Exchange 

1974-1981 

 
35,87 % 
(38,2 %) 

 

 
14,05 % 
(14,0 %) 

 

Ja Nej 

Klerck & Maritz 
(1997) 

Johannesburg 
Stock 

Exchange 
1977-1994 36,23 % 

(1,6696 ) 
22,13 % 
(1,6573) Ja Ja 
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Tabell 33 över riskjusterad överavkastning i procent inkl. vår studie 

Studie Index Mätperiod Riskjusterad överavkastning i 
procent 

McQueen et al., (1997) Dow Jones 1946-1995 6,55 % 
Fama (1998) Svenska börsen 1975-1995 20,00 % 
Fama (1998) Amerikanska börsen 1975-1995 78,72 % 
Oppenheimer (1984) New York Stock Exchange 1974-1981 172,86 % 
Klerck & Maritz (1997) Johannesburg Stock 

Exchange 
1977-1994 0,74 % 

Vår studie Nordiska marknaden 1980-2010 89,47 % 

 
Utgår vi från den riskjusterade överavkastningen (tabell 33) så blir det ett annat resultat än om 
vi bara ser till totalavkastningen. Även om Klerck och Maritz (1997, s. 27-29) studie hade 
otroligt fin årlig genomsnittsavkastning så ser vi att den inte alls har lika bra överavkastning i 
procent jämfört mot index. Den har bara 0,74 % högre riskjusterad avkastning i procent än 
vad index har producerat. Oppenheimers (1984, s. 3-4) studie levererar den bästa riskjusterade 
överavkastningen, dock har den studien använt sig av Beta-värden som riskmått och är då inte 
bra att jämföra emot eftersom vi använder standardavvikelse i vår studie. Den studie som vi 
anser är relevant att jämföra mot är de bra resultat som Famas (1998, s. 5) studie på den 
amerikanska börsen där bolag med hög direktavkastning investerades i. Den fick en 
riskjusterad överavkastning på hela 78,72 %, vilket betyder att det var mycket mer effektivt 
att investera i denna jämfört med index. Jämför vi detta med vår studie så kan vi se att vår 
studie producerar ännu högre riskjusterad överavkastning, hela 89,47 %. Vi har tidigare 
resonerat om att vår studies resultat blir otroligt bra om vi endast räknar på samma sätt som de 
tidigare studierna har gjort, men det är då omöjligt att göra statistiska test på den datan. Det vi 
emellertid kan se här är att vår studie med kombinationer av nyckeltal har producerat en högre 
riskjusterad avkastning än de tidigare studier, enda undantaget är Oppenheimers studie men 
denna har använt ett annat riskmått än de övriga studier.   

6.2 SIDHYPOTES 1 

Sidhypotes 1: P/B-tal kommer vara det nyckeltal som kommer avkasta riskjusterat bäst. 

Tittar man på kriterierna var för sig och undersöker hur den riskjusterade avkastningen årligen 
har varit så kan man se att P/B-strategin har fungerat bäst, sedan kommer direktavkastningen 
och till sist P/E-strategin. Även om P/B har högre riskjusterad avkastning så är det ändå inte 
statistiskt signifikant. P-värdet var 0,725 och är mycket högre än 0,05. Detta gör att hypotesen 
om att P/B-strategin kommer vara den som avkastar riskjusterat bäst förkastas utifrån 
metoden att genomföra statistiska test.  

P/B överavkastar de andra nyckeltalen och utifrån metoden som tidigare forskare har använt 
så ser vi att det är det bästa nyckeltalet utifrån riskjusterad avkastning. Alltså håller hypotesen 
utifrån denna metod.  

Om man bara utgår från hur den årliga procentuella avkastningen i genomsnitt var för dessa 
strategier så upptäcker man att P/B avkastade 40,61 % årligen till en standardavvikelse på 
35,77 %. Direktavkastningsstrategin avkastade 36,23 % årligen till en standardavvikelse på 
37,91 %. P/E-strategin avkastade 30,29 % årligen till en standardavvikelse på 41,07 %. Utgår 
vi från en riskjusterad avkastning då vi räknar över hela perioden istället för årligen så har 
P/B-talet fått 1,14, direktavkastningsstrategin hade 0,96 och P/E-talet hade 0,74. Här ser vi då 
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att P/B-strategin utklassade de övriga strategier utifrån detta synsätt på hur man räknar ut 
riskjusterad avkastning.  

Tabell 34 över sidohypotes 1 

 Årlig 
genomsnittlig 
avkastning 

Standardavvikelse Riskjusterad 
avkastning 

Riskjusterad 
överavkastning i 
procent (mot 
index) 

P/E 30,29 % 41,07 % 0,74 29,82 % 
P/B 40,61 % 35,77 % 1,14 100,00 % 
Direktavkastning 36,23 % 37,91 % 0,96 68,42 % 
Kombination 55,72 % 51,38 % 1,08 89,47 % 
Index 18,87 % 33,32 % 0,57  
 

I tabell 34 sammanfattas de enskilda nyckeltalen och kan jämföras med kombinationen i vår 
studie samt det jämförande indexet. P/B-talet har överavkastat index mest av de tre 
nyckeltalen, där alla faktiskt överavkastar indexet (både riskjusterat och i vanlig avkastning). 
Näst bäst i detta hänseende är direktavkastningen som överavkastar index med 68,42 %. 
Sämst av de tre är P/E-talet, som överavkastar med 29,82 %.  

P/B-talet överavkastar mer än den kombination som utgör huvudhypotesen, vilket visar på en 
god styrka i nyckeltalet. Den stora skillnaden, förutom i den genomsnittliga avkastningen, är 
den låga risk som P/B-strategin har, jämfört med de andra nyckeltalen samt kombinationen. 
P/B-talet har 15,61 procentenheter lägre risk än kombinationen. Detta gör att den får en högre 
riskjusterad avkastning än kombinationen, trots lägre årlig genomsnittlig avkastning.  

6.2.1 TIDIGARE TEORIER FÖR SIDOHYPOTES 1 

Vid en jämförelse med den teoretiska referensramen som hör till värdeinvesteringar utförda 
efter enbart P/B-talet så visade vår studie en högre årlig avkastning. Vi kan inte jämföra med 
den riskjusterade avkastningen då de tidigare studierna inte använt sig av det. Penmans (2010, 
s. 81) hade högst årlig avkastning av de två studierna i referensramen, 24,3 %. Detta ska då 
jämföras med 40,61 % i vår studie.  

Som vi såg i den teoretiska referensramen, samt i operationaliseringen, så ger investeringar 
efter P/B-talet en hög avkastning i förhållande till de andra nyckeltalen. I vår studie så visade 
det sig, åter igen, att P/B-talet levererar en hög avkastning jämfört med de andra nyckeltalen. 
Även om det inte var statistiskt signifikant högre, så var det i enlighet med den teoretiska 
referensramen. 

P/B-talet i vår studie levererar en högre genomsnittlig avkastning per år jämfört med de 
tidigare studierna. Dock har jämförande index i vår studie även det en högre genomsnittlig 
årlig avkastning. Tar man den genomsnittliga årliga avkastning i relation till dito för 
jämförande index så har vår studie en kvot på 2,15, vilket är strax under samma kvot för 
Penman (2010, s. 81) som är 2,25. Browne (2009, s. 3) har lägst kvot på 1,67. Alltså, 
resultatet för vår studie om P/B-talet skiljer sig inte avsevärt från Penmans (2010, s. 81) 
studie. En anledning till den stora skillnaden jämfört med Browne (2009, s. 3) kan vara att den 
endast sträcker sig över 17 år, och slutar 1984, då vår studie är över 30 år och startar 1980 och 
slutar 2010. Detta kan medföra att studien har för kort tid i sin mätperiod och kan då få ett 
resultat som inte speglar verkligheten eller att denna period är präglad av en viss situation på 
den finansiella marknaden. 
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Tabell 35 Sammanfattning av teorier för sidohypotes 1 

Studie Index Mätperiod Avkastning Avkastning 
index 

Överavkastar 
riskjusterat 

Lågt P/B      
Browne 
(2009) 

New York Stock 
Exchange 

1967-1984 14,36 % 8,60 % Ingen info 

Penman 
(2010) 

Alla aktier noterade i 
USA 

1963-2006 24,30 % 10,80 % Ingen info 

Vår studie Nordiska 
marknaden 

1980-2010 40,61 % 18,87 % Ja/nej 

6.3 SIDHYPOTES 2 

Sidhypotes 2: Värdeinvesteringar kommer att ha högre risk än det jämförande index 

Standardavvikelsen på värdeinvesteringarna var markant högre än på jämförande index, alltså 
har värdeinvesteringarna högre risk än vad jämförande index har. Index (utan återinvesterade 
utdelningar) hade en standardavvikelse på 32,88 % årligen medan index (med återinvesterade 
utdelningar) hade 33,32 %. Jämför vi detta med strategin så ser vi att strategin (utan 
återinvesterade utdelningar) hade en standardavvikelse på 50,07 %, samt med återinvesterade 
utdelningar hade strategin en standardavvikelse på 51,38 %. Värdeinvesteringsstrategin har 
mycket högre risk, strategin med återinvesterade utdelningar har 18,06 procentenheter större 
årlig standardavvikelse än index, alltså är strategin förknippat med en mycket högre risk än 
vad jämförande index är. Utgår vi från hur de strategierna med enskilda nyckeltal har för risk 
under samma period så ser vi att P/B-strategin har lägst risk med en standardavvikelse på 
35,77 %, strategin med direktavkastning hade en risk på 37,91 % medan P/E-strategin har 
högst risk på hela 41,07 % (tabell 34). Vi ser då att strategin med kombination har högre risk 
än de strategierna med enskilda nyckeltal.  

Eftersom vi har data över en hel period och har beräknat standardavvikelsen utifrån hela 
denna period skulle det vara missvisande att göra ett hypotestest utifrån riskmått som är på 
årsbasis och inte över hela perioden, därför kan vi inte göra ett hypotestest på detta. Dock så 
ser vi som vi tidigare sagt att strategin producerar en mycket högre standardavvikelse och 
därför kan vi förkasta hypotesen utifrån detta. Vi anser att detta inte är en slump, detta anser 
vi att vi kan göra eftersom vi har data från en 30-årsperiod, vilket är en tillräckligt lång period 
för att undvika slumpaktigt beteende. Hade vi istället haft en tidsperiod på 5-10 år så hade vi 
inte kunnat dra några säkra slutsatser. 

6.3.1 TIDIGARE TEORIER FÖR SIDOHYPOTES 2 

 

Strategi Standardavvikelse 

Värdeinvesteringar 
(återinvesterat) 

51,38 % 

Index (återinvesterat) 33,32 % 
Tabell 36 Sammanfattning för sidohypotes 2 
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Studie Std.av. värdeinvesteringar Std.av. index Högre risk än index 

Klerck & Maritz (1997) 21,69 % 13,35 % Ja 
Browne (2009) 0,99 (Beta) 1,00 (Beta)   Nej 
McQueen et al. (1997) 19,10 % 16,64 % Ja 
Fama (1998) (Svenska marknaden) 29,55 % 24,91 % Ja 
Fama (1998) (Amerikanska marknaden) 14,64 % 13,89 % Ja 
Oppenheimer (1984) 0,937 (Beta) 1,00 (Beta)    Nej 
Tabell 37 Sammanfattning av teorier för sidohypotes 2 

Standardavvikelsen bland värdeinvesteringarna i studien var 51,38 %, vilket är högre än det 
jämförande indexet på 33,32 %. Det är i enlighet med den teoretiska referensramen som är 
presenterad i tabell 37. Där ser vi att 4 av 6 studier, som presenterade riskmått, visar en högre 
risk för värdeinvesteringar än det jämförande indexet. Det är endast Oppenheimer (1984, s. 3-
4) och Browne (2009, s. 16) som fick en lägre risk för värdeinvesteringar än index. Dessa två 
mättes i Beta-värde, vilket vi anser inte kan jämföras med standardavvikelse. 

Att risken i vår studie är väsentligt högre än i den teoretiska referensramen kan delvis bero på 
kombinationen av nyckeltal i vår studie. Kombinationen kan leda till att vi i vår studie 
filtrerade ut färre antal bolag, som sedan avkastade mycket mer i relation till de andra 
studierna. Sedan har även vår studie gjorts under en period som har präglats av stora kriser, 
som vi tidigare har resonerat kring. Detta gör att avkastningen har varierat väldigt mycket, 
därmed ökar standardavvikelsen.  

Eftersom att avkastningen i vår studie är högre än i de tidigare studierna, bör också risken 
generellt sett vara högre, om man utgår från att hög avkastning sker till hög risk, i enlighet 
med den effektiva marknadsteorin. 

En annan intressant sak är att om vi tittar på Famas (1998, s. 5) studie på den svenska 
marknaden så ser vi att den har en mycket högre standardavvikelse än de övriga marknaderna. 
Den hade hela 29,55 % i standardavvikelse medan samma studie fast på den amerikanska 
marknaden hade en standardavvikelse i strategin på 14,64 %. Standardavvikelsen i strategin 
på den svenska marknaden var alltså dubbelt så hög än den på den amerikanska börsen, det 
vill säga en väsentligt högre risk. Så precis som i vår studie fick den fram att det var en hög 
risk i den svenska marknaden, framförallt om du använde dig av principer utifrån 
värdeinvestering.  

6.4 ÖVRIGA TESTER 

Om vi endast tittar på vad strategierna (100K) har presterat i kronor och inte på den 
procentuella årsavkastningen hänsyn taget till risk, så ser vi att 100 000 kr investerat i 
strategin med återinvesterade utdelningar hade på trettio år blivit 147 771 661 kr medan index 
med återinvesterade utdelningar hade blivit 30 237 827 kr. Alltså hade strategin (100K) 
levererat en total avkastning som är hela 488,69 % högre än vad index hade levererat. Detta är 
en otroligt stor skillnad och om vi tittar om det är signifikant data vi har fått att denna strategi 
överavkastar index då vi tittar på kronor så ser vi att sådant är fallet. Testet visar att p–värdet 
var 0,009 och är mycket mindre än 0,05, alltså kan vi säga att denna strategi är signifikant 
bättre utifrån totalavkastning än vad index har presterat. Detta kan bero på tidsfaktorn. Enskilt 
för varje år så finns det inte en signifikant skillnad i avkastningen mellan värdeinvesteringar 
och index. Men när man fokuserar på vad samma belopp utvecklats till under trettio år så 
finns det en signifikant skillnad varje år.  
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Ytterligare ett test, som delvis har att göra med huvudhypotesen, är om värdeinvesteringar 
överavkastar index i absoluta tal. Med absoluta tal menas i årlig procentuell avkastning, och 
inte i riskjusterad avkastning. Vi ser i tabell 38 att medelavkastningen för värdeinvesteringar 
är större än dito för index. Men med ett p-värde på 0,072 är sambandet inte statistiskt 
signifikant med en alfanivå på 0,05 (tvåsidigt). 

Tabell 38 över 100K-testet 

Provstorlek (30 år) 31 
Medelvärde värdeinvesteringar 27 565 158 
Standardavvikelse värdeinvesteringar 
(100K) 

41 770 357 

Medelvärde index (100K) 8 473 277 
Standardavvikelse index 9 949 151 
P-värde 0,001 
Konfidensintervall 95 % (tvåsidigt) 
Fanns signifikant samband Ja 
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7. STUDIENS KVALITET 
Vi uppmärksammar i det här avsnittet sanningsenligheten i vårt studieresultat, d.v.s. hur pass 
kritiskt förhållningssätt man bör ha till denna studie. 

7.1 VALIDITET 

Är en undersökning valid (har hög validitet) har studien mätt det den var menad att mäta 
(Dahmström, 2006, s. 334). I denna studies fall ville vi under söka bolags lämplighet för 
värdeinvestering, för att, om så var fallet, mäta avkastning i kursutveckling och utdelningar 
under perioden 1980 till 2010. Det finns således flera parametrar att vara ha ett kritiskt 
förhållningssätt till. Först och främst är det viktigt att alla nyckeltalsdata och kursdata är 
korrekt. Datan är inte insamlat via enkäter eller intervjuer, utan hämtade från vedertagen 
databas (Datastream). Detta löser en del problem med validiteten i de data som hämtats. 
Givetvis kan datan i databasen vara felaktig, men sannolikheten för detta bör vara ganska låg.  

Den yttre validiteten handlar om den teoretiska referensramen och hur väl den fångar upp 
verkligheten (Svenning, 2003, s. 65). I denna studies fall skulle det då kunna innefatta ett 
antal aspekter. Bland annat så kan den teoretiska grunden vara felaktig, alltså att fel sorts 
teorier har tagits upp i referensramen. Således skulle de hypoteser, variabler och parametrar 
som ramen leder till vara felaktiga. Vi anser här att de teorier vi valt att sätta in i den 
teoretiska referensramen är korrekta och relevanta. 

Den inre validiteten, som behandlar hur studiens upplägg är disponerat och hur metoden ser ut 
(Svenning, 2003, s. 65), handlar i detta fall om bland annat hur vi väljer rätt företag att 
studera, och om vi studerar på rätt sätt. Vi anser att vi följt teorin väl, och valt ut de nyckeltal 
(kriterier) som tas upp i teorin. Problem som kan uppstå är processen för att räkna med 
utdelningar. Vi anser att det både kan gå i favör och nackdel till verklighetenlighet. Därför 
tror vi att skillnaden mellan verklighet och vår studie blir liten. Exempelvis kan ett bolag dra 
in en bestämt utdelning under ett krisår. Men detta kan gå åt båda håll, så påverkan kan bli 
försumbar. 

Det finns även smalare validitetstyper. Till exempel begreppsvaliditet, där en studie med hög 
sådan lätt kan få ut hypoteser ur den teoretiska referensramen som är relevanta för ämnet 
(Bryman & Bell, 2005, s. 96). I denna studies fall så är den teoretiska referensramen av god 
relevans, varpå de tre deducerade hypoteserna speglar ämnet och begreppen på ett bra sätt.  

7.2 RELIABILITET 

Reliabiliteten handlar om hur väl man kan lita på de resultat som studien genererar (Svenning, 
2003, s. 67). Till exempel så borde, om vår studie har hög reliabilitet, kunna genomföras igen, 
av oberoende forskare, och då generera samma resultat. I vår studie, som får data via 
databaser, anser vi att reliabiliteten hos de data vi fått och de resultat den genererar är hög. Vi 
bör kunna plocka ut de data ur databasen igen, och få samma svar. Således anser vi inte att 
reliabilitetstester är nödvändiga, då det är självklart att svaren bör vara de samma vid en 
senare frågning. Eftersom att de nyckeltal och variabler vi mätt är vedertagna både i teori och 
i praxis så anser vi att det är lätt att replikera denna studie. 
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7.3 GENERALISERBARHET 

I vår undersökning så använder vi data från 843 bolag som är noterade på den svenska, 
norska, danska och finska börserna. Dessa bolag kan både vara stora som små, vi får därför en 
spridning på olika marknadsvärden allt för att få en så bra och rättvis data som möjligt. Denna 
data är tillräckligt stor för att kunna göra denna undersökning generaliserbar. Hade vi istället 
endast tittat på de stora bolagen på varje börs så hade vi fått data som hade varit mindre och 
mer homogen, alltså inte data som representerar hela börsen.  

Vår tidsperiod som är trettio år gör också att vi med mer säkerhet kan förlita oss på våra 
resultat eftersom tidsperioden är lång och därmed minskar chansen för orealistiska resultat. 
Många undersökningar som vi har kommit i kontakt med anser vi har haft för kort tidsperiod. 
Med en alltför kort tidsperiod så kan resultaten i undersökningen vara bara signifikanta just 
för den perioden och inte alls över än längre period. Detta kan vara för att under denna period 
så skedde något unikt, för att läsa sådana problem så måste man titta på en längre tidsperiod 
vilket vi har gjort.  
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8 SLUTSATSER OCH SLUTORD 

8.1 SLUTSATSER OM STUDIEN 

Värdeinvesteringsstrategin samt alla strategier med enskilda nyckeltal har överavkastat index, 
både riskjusterat och i totalavkastning (tabell 34). Utifrån tidigare tillvägagångssätt kan vi inte 
förkasta hypoteserna att värdeinvesteringar överavkastar index och att P/B-talet är det bästa 
nyckeltalet. Så för en investerare som vill ha så bra avkastning som möjligt och är villig att ta 
en hög risk anser vi att dessa strategier är värda att använda, framförallt om tidsperioden för 
investeringen är lång, för då spelar risken i investeringen inte lika stor roll.  

Den strategi som hade högst riskjusterad avkastning på hela perioden var P/B-strategin som 
hade 100 % överavkastning i jämförelse med index, vår kombination hade näst bäst, 89,47 % 
överavkastning (tabell 34). Dock var detta siffror från hela mätperioden och inte årligen, 
vilket gör att vi inte statistiskt kan testa detta resultat. Undersökte vi istället strategierna med 
årliga siffror på riskjusterad avkastning fick vi som vi tidigare sagt förkasta både 
huvudhypotesen samt sidohypotes 1. Utgår vi endast från totalavkastning så ser vi att 
kombinationen hade högst genomsnittlig årlig avkastning på 55,72 %, P/B-strategin hade näst 
bäst på 40,61 %, direktavkastningsstrategin hade 36,23 % och P/E-strategin hade 30,29 %. 
Index hade under denna period en totalavkastning på 18,87 %, alla totalavkastningar är 
inklusive reinvesterade utdelningar.  

Genom att förkasta att värdeinvesteringar inte ger någon högre riskjusterad avkastning så 
håller den effektiva marknadsteorin, utifrån det statistiska testet. Utifrån våra resultat så skulle 
det kanske vara bättre att enbart ha investerat i en indexfond istället för att försöka 
överavkasta index med hjälp av värdeinvesteringsprinciper. Utgår vi från den andra metoden, 
att jämföra som tidigare forskning, så kan vi inte förkasta hypoteserna. Det är bättre för 
investerare att följa värdeinvesteringsprinciper jämför med att investera i index. Vi börjar 
undra om Warren Buffet har rätt i sin tes om att många finansiella teorier och statistik stjälper 
investeringsbeslut och att risk inte är en fråga om standardavvikelse, utan det är ett mått på 
hur mycket skillnaden är i verkligt värde och marknadsvärde i tillgången som investeras i.   

Ett exempel som stödjer denna teori är om vi tittar på utvecklingen i kronor så vet vi att 
strategin med återinvesterade utdelningar hade växt från 100 000 kr 1980 till 147 771 661 kr 
medan index med återinvesterade utdelningar hade växt till 30 237 827 kr. Alltså har strategin 
utvecklats 488,7 % mer än index om man tittar på totalavkastning i kronor under denna period 
(Tabell 16, 19). Detta anser vi är en otroligt stor skillnad och vi börjar ifrågasätta om 
statistiska metoder är bra att använda i sådana här sammanhang. 

Studien styrker hypotesen om att värdeinvesteringar har högre risk än jämförande index. Vi 
har sett en stor skillnad i risk för värdeinvesteringar jämfört med index i vår studie. 
Värdeinvesteringar hade en standardavvikelse på 51,38 %, mot index som hade 33,32 %. 
Detta är då i enlighet med tidigare forskning, som hypotesen baserats på. Alla de strategier 
med enskilda nyckeltal hade lägre risk än strategin med kombination av nyckeltal. Alltså 
medförde vår strategi med kombination en högre risk än de övriga strategier. (Tabell 34) 

Vi som gjorde denna studie kommer att ha nytta av denna studie i hela våra liv eftersom vi 
kommer ha denna studie i åtanke då vi gör framtida investeringsbeslut. Vi anser att det är värt 
att satsa på värdeinvesteringar eftersom de har gett så bra avkastning historiskt och vi anser att 
det är en bra chans att det kommer fortsätta så framöver. Vi anser även att standardavvikelse 
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eller övriga riskmått inte är bra för att mäta risk i en tillgång utan vi följer Warren Buffets tes 
om margin of safety. Vi utgår från det logiska att köpa något med bra kvalité för så lågt pris 
som möjligt och vi bryr oss inte om svängningar i avkastningen utan hur avkastningen övertid 
kommer att se ut.   

 
Figur 10 Vår slutsats om effektiva marknaden kontra värdeinvesteringar 

 

Denna figur (figur 10) beskriver resultatet i studien på ett bra sätt. Den effektiva 
marknadsteorin väger tyngst om man använder sig av en statistik metod. Vi förkastar då 
huvudhypotesen vilket är i effektiva marknadens favör, det går inte att överavkasta index 
riskjusterat (bl.a., Fama, 1965). Om man använder samma tillvägagångssätt som tidigare 
forskning kan hypotesen inte förkastas, och vi får medhåll på alla hypoteser. Vi drar slutsatsen 
att värdeinvesteringar väger tyngst för investerare som ska investera på lång sikt. Den höga 
risken i värdeinvesteringar blir inte lika viktig att ta i beaktelse på lång sikt. Vi drar vår 
slutsats utifrån metoden som tidigare forskning använder. Den stora skillnaden i pengar gör 
att vi förstår de tidigare forskarnas val av metod. En investering på 100 000 utvecklas till 30 
237 827 över 30 år i index. Med vår värdeinvesteringsstrategi utvecklades 100 000 till 147 
771 661 över samma period. Denna skillnad var dessutom statistiskt signifikant. Det är 
dessutom alltid bra att luta sig mot tidigare forskning och tidigare tillvägagångssätt.  

Resultaten i studien är väldigt tolkningsbara, då de två metoderna har genererat helt olika 
resultat. Det är upp till investeraren att tolka resultaten och välja vilken metod som den skall 
förlita sig på. 

Sidohypotes 1 påverkas inte av den effektiva marknadsteorin, men det gör sidohypotes 2. En 
högre avkastning medför alltid en högre risk, enligt den effektiva marknadsteorin (bl.a., Fama, 
1965). Detta stämmer överens med våra resultat. 

 

 

 

Investera utifrån 
värdeinvesteringsprinciper Investera i index 
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Tabell 39 Slutsats av hypoteser 

Hypoteser Innebörd 
Statistisk 
metod 

Jämförande 
metod 

Huvudhypotes 

Värdeinvesteringar utifrån principerna lågt P/E-tal, lågt P/B-tal 
och hög direktavkastning kommer att överavkasta den nordiska 
börsen, med hänsyn taget till risk. Förkastas Förkastas ej 

Sidohypotes 1 
P/B-tal kommer vara det nyckeltal som kommer avkasta 
riskjusterat bäst. Förkastas Förkastas ej 

Sidohypotes 2 
Värdeinvesteringar kommer att ha högre risk än den nordiska 
börsen. Ej testbar Förkastas ej 

 

 

 

Figur 11 Slutsats av studien 

8.2 FÖRSLAG PÅ FORTSATT FORSKNING 

Ett förslag är att göra en likvärdig studie fast på andra marknader. Hur skulle denna studie 
resultera om vi hade gjort den på den amerikanska börsen? Görs detta kan sedan också 
jämföra skillnader och likheter mellan de två olika studier och försöka ta reda på varför de är 
antingen lika eller olika varandra.  

Något som också vore intressant är att titta på vilka gränser för nyckeltalen som har presterat 
bäst i avkastningen. Kanske det var för högt att använda P/E-tal på 8,22 för att få en så 
optimal avkastning som möjligt. Skulle vi ha fått signifikanta resultat om vi använda oss av 
andra nivåer?  

Vi har använt oss av relativt enkla statistiska metoder och test i denna studie. Fortsatt 
forskning kan använda sig av andra metoder för att undersöka skillnader mellan 
värdeinvesteringar och jämförande index. 

Det finns många områden som är intressanta att forska vidare inom detta område, detta är 
därför det är ett forskningsområden som har fått lite uppmärksamhet eftersom andra 
finansiella teorier har styrt diskussion, t.ex. den effektiva marknadsteorin.  

Slutsats av studien 

Investeraren: Resultaten i studien 
är motsägelsefulla, investeraren 
måste bilda en egen uppfattning 

Vår åsikt: Vi anser att 
värdeinvesteringar är bättre att 

investera i än index 
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APPENDIX 

APPENDIX 1 - LISTA ÖVER DE BOLAG SOM ÄR MED I STUDIEN 

# Name 
1 A P MOLLER - MAERSK 'A' 
2 A P MOLLER - MAERSK 'B' 
3 A-COM 
4 AALBORG BOLDSPILKLUB 
5 AARHUS LOKALBANK 
6 AARHUSKARLSHAMN 
7 ABG SUNDAL CLI.HLDG. 
8 ACANDO 'B' 
9 ACAP INVEST 
10 ACAP INVEST 'A' 
11 ACTA HOLDING 
12 ACTIVE BIOTECH 
13 ADDNODE 'B' 
14 ADDTECH 'B' 
15 ADDVISE LAB SOLUTIONS 
16 AF 'B' 
17 AF GRUPPEN 'A' 
18 AFFECTO 
19 AGR GROUP 
20 AHLSTROM 
21 AIK FOTBOLL 'B' 
22 AKER 
23 AKER BIOMARINE 
24 AKER PHILADELPHIA SHPYD. 
25 AKER SEAFOODS 
26 AKER SOLUTIONS 
27 AKTIA 'A' 
28 AKTIV FORMUE FV.STRATEGO 
29 AKTIV KAPITAL 
30 AKTKT.SCHOUW & CO. 
31 AKVA GROUP 
32 ALANDSBANKEN 'A' 
33 ALANDSBANKEN 'B' 
34 ALDATA SOLUTIONS 
35 ALFA LAVAL 
36 ALK-ABELLO 
37 ALLENEX 
38 ALLIANCE OIL SDB 
39 ALLTELE ALLM.SVEN.TELAB 
40 ALM BRAND 
41 ALM BRAND INVEST 6 
42 ALMA MEDIA 
43 ALMANIJ BRAND FORMUE 'B' 
44 AMBU 'B' 
45 AMER SPORTS 'A' 
46 AMERICAN SHIPPING CO. 
47 AMHULT 2 'B' 
48 ANDERSEN & MARTINI 
49 ANOTO GROUP 
50 APPTIX 
51 AQERI HOLDING 
52 ARCAM 'B' 
53 ARCHER 
54 ARENDALS FOSSEKOMPANI 
55 ARHUS ELITE 'B' 
56 ARKIL HOLDING 
57 AROS QUALITY GROUP 
58 ASGAARD GROUP 
59 ASPIRO 
60 ASPO 

421 KVERNELAND 
422 LAGERCRANTZ GROUP 'B' 
423 LAMMHULTS DESIGN GROUP 
424 LAN & SPAR BANK 
425 LAND & LEISURE 'A' 
426 LAND & LEISURE 'B' 
427 LANNEN TEHTAAT 
428 LASSILA & TIKANOJA 
429 LASTAS 'B' 
430 LATOUR INVESTMENT 'B' 
431 LEMMINKAINEN 
432 LEROY SEAFOOD GROUP 
433 LINDAB INTERNATIONAL 
434 LOLLANDS BANK 
435 LOOMIS 'B' 
436 LOVISAGRUVAN 
437 LUCENT OIL 
438 LUNDBERGFORETAGEN 'B' 
439 LUNDIN PETROLEUM 
440 M-REAL 'A' 
441 M-REAL 'B' 
442 MABI RENT 
443 MALMBERGS ELEKTRISKA 'B' 
444 MARIMEKKO 
445 MARINE HARVEST 
446 MARTELA 'A' 
447 MEDA 'A' 
448 MEDCAP 
449 MEDI-STIM 
450 MEDIROX 'A' 
451 MEDIVIR 'B' 
452 MEKONOMEN 
453 MELHUS SPAREBANK 
454 MELKER SCHORLING 
455 MERMAID TECHNOLOGY 
456 METRO INTL.SDB 'A' 
457 METRO INTL.SDB 'B' 
458 METSO 
459 MICRO SYSTEMATION 'B' 
460 MICRONIC MYDATA 
461 MIDSONA 'A' 
462 MIDSONA 'B' 
463 MIDWAY HOLDINGS 'A' 
464 MIDWAY HOLDINGS 'B' 
465 MIGATRONIC 'B' 
466 MODERN TIMES GP.MTG 'A' 
467 MODERN TIMES GP.MTG 'B' 
468 MOLS-LINIEN 
469 MONBERG & THORSEN 'B' 
470 MONS BANK 
471 MORPOL 
472 MQ HOLDING 
473 MSC KONSULT 'B' 
474 MULTIQ INTERNATIONAL 
475 NAMSOS TRAFIKKSELSKAP 
476 NCC 'A' 
477 NCC 'B' 
478 NCS NDC.CAMPING & SPS. 
479 NEDERMAN HOLDING 
480 NEO INDUSTRIAL 'B' 
481 NES PRESTEGJELDS SPB. 
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61 ASPOCOMP GROUP 
62 ASSA ABLOY 'B' 
63 ATEA 
64 ATHENA IT 
65 ATLANTIC PETROLEUM 
66 ATLAS COPCO 'A' 
67 ATLAS COPCO 'B' 
68 ATRIA 'A' 
69 ATRIUM LJUNGBERG 'B' 
70 AU HOLDING 
71 AURIGA INDUSTRIES 'B' 
72 AURSKOG SPAREBANK 
73 AUSTEVOLL SEAFOOD 
74 AVANZA BANK HOLDING 
75 AVEGA GROUP 'B' 
76 AVENSIA INNOVATION 
77 AVONOVA SVERIGE 
78 AXFOOD 
79 AXIS 
80 B&B TOOLS 'B' 
81 BAHNHOF 'B' 
82 BAKKAFROST 
83 BANG & OLUFSEN 'B' 
84 BANKNORDIK 
85 BASWARE 
86 BAVARIAN NORDIC 
87 BE GROUP 
88 BEIJER ALMA 'B' 
89 BEIJER ELECTRONICS 
90 BELSHIPS 
91 BERGEN GROUP 
92 BERGS TIMBER 'B' 
93 BERLIN III 'B' 
94 BERLIN IV 'B' 
95 BETSSON 'B' 
96 BETTING PROM.SWEDEN 
97 BILIA 'A' 
98 BILLERUD 
99 BIOGAIA 'B' 
100 BIOHIT 'B' 
101 BIOINVENT INTL. 
102 BIONOR PHARMA 
103 BIOPORTO 
104 BIOTAGE 
105 BJORN BORG 
106 BLOM 
107 BLUE VISION 
108 BOCONCEPT HOLDING 'B' 
109 BOLIDEN 
110 BONG 
111 BONHEUR 
112 BORE TECH 
113 BORGESTAD 'A' 
114 BORGESTAD INDUSTRIES 
115 BOUVET 
116 BRD KLEE 'B' 
117 BREDBAND2 I SKANDINAVIEN 
118 BRINGWELL INTERNATIONAL 
119 BRINOVA FASTIGHETER 
120 BRODRENE AO JHAE.PREF. 
121 BRODRENE HARTMANN 'B' 
122 BRONDBY IF 'B' 
123 BTS GROUP 
124 BURE EQUITY 
125 BW OFFSHORE 
126 BWG HOMES 
127 BYGGMA 
128 BYGGMAX GROUP 

482 NESTE OIL 
483 NET ENTERTAINMENT NE 'B' 
484 NET INSIGHT 'B' 
485 NETJOBS GROUP 
486 NETOP SOLUTIONS 
487 NEUROSEARCH 
488 NEW NORDIC HEALTHBRANDS 
489 NEW WAVE GROUP 'B' 
490 NEWCAP HOLDING 
491 NGS NEXT GENERATION SYS. SWEDEN 
492 NIBE INDUSTRIER 'B' 
493 NKT 
494 NOBIA 
495 NOKIA 
496 NOKIAN RENKAAT 
497 NOLATO 'B' 
498 NORDEA BANK 
499 NORDFYNS BANK 
500 NORDIC ACS.BUYOUT FUND 
501 NORDIC ALUMINIUM 
502 NORDIC ELT.PROCUREMENT 
503 NORDIC SEMICONDUCTOR 
504 NORDIC SER.PTNS.HDG.'B' 
505 NORDIC TANKERS 
506 NORDICOM 
507 NORDJYSKE BANK 
508 NORDNET 'B' 
509 NORRESUNDBY BANK 
510 NORSE ENERGY CORP. 
511 NORSK HYDRO 
512 NORSKE SKOGINDUSTRIER 
513 NORTH MEDIA 
514 NORTHERN LOGISTIC PR. 
515 NORTHERN OFFSHORE (OSL) 
516 NORVESTIA 
517 NORWAY PELAGIC 
518 NORWEGIAN AIR SHUTTLE 
519 NORWEGIAN CAR CARRIERS 
520 NORWEGIAN ENERGY CO. 
521 NORWEGIAN PROPERTY 
522 NOTE 
523 NOVESTRA 
524 NOVO NORDISK 'B' 
525 NOVOTEK 'B' 
526 NOVOZYMES 
527 NOVUS GROUP INTL. 
528 NTR HOLDING 
529 NURMINEN LOGISTICS 
530 OCEANTEAM SHIPPING 
531 ODD MOLLY INTL. 
532 ODFJELL 'A' 
533 ODFJELL 'B' 
534 OEM INTERNATIONAL 'B' 
535 OKMETIC 
536 OLAV THON EIEP. 
537 OLVI 'A' 
538 ONLINE BRANDS NORDIC 
539 OPCON 
540 OPERA SOFTWARE 
541 OPUS PRODOX 
542 ORAL HAMMASLAAKARIT 
543 ORC GROUP 
544 ORESUND INVESTMENT 
545 ORIGIO 
546 ORIOLA-KD 'A' 
547 ORIOLA-KD 'B' 
548 ORION 'A' 
549 ORION 'B' 
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129 CAPERIO HOLDING 
130 CAPILON 
131 CAPMAN 'B' 
132 CARGOTEC 'B' 
133 CARLSBERG 'A' 
134 CARLSBERG 'B' 
135 CARNEGIE WORLDWIDE 
136 CASTELLUM 
137 CATELLA 'A' 
138 CATELLA 'B' 
139 CATENA 
140 CBRAIN 
141 CDON GROUP 
142 CECON 
143 CELLAVISION 
144 CENCORP 
145 CENTRAL ASIA GOLD 
146 CERMAQ 
147 CHEMOMETEC 
148 CHERRYFORETAGEN 'B' 
149 CHR HANSEN HOLDING 
150 CISION 
151 CITYCON 
152 CLAS OHLSON 'B' 
153 CLEAN TECH EAST HOLDING 
154 CLOETTA 'B' 
155 COLOPLAST 'B' 
156 COLUMBUS IT PARTNER 
157 COMENDO 
158 COMPONENTA 
159 COMPTEL 
160 COMROD COMMUNICATION 
161 CONCORDIA MARITIME 'B' 
162 CONFIDENCE INTL.'B' 
163 CONNECTA 
164 CONPHARM 'A' 
165 CONPHARM 'B' 
166 CONSILIUM 'B' 
167 CONTEXTVISION 
168 COPEINCA 
169 COREM PROPERTY GROUP 
170 CRAMO 
171 CYBAERO 
172 CYBERCOM GROUP EUROPE 
173 DAGON 
174 DALHOFF LAR.& HORNEMAN 
175 DAN EJENDOMME HLDG. 
176 DANIONICS 
177 DANSKE BANK 
178 DANTAX RADIO 
179 DANTHERM 
180 DATA RESPONS 
181 DEEP SEA SUPPLY 
182 DELTAQ 
183 DFDS 
184 DGC ONE 
185 DIADROM HOLDING 
186 DIAMYD MEDICAL 'B' 
187 DIBA BANK 
188 DIBS PAYMENT SER. 
189 DIGIA 
190 DIOS FASTIGHETER 
191 DJURSLANDS BANK 
192 DK COMPANY 
193 DKTI 
194 DMPKBT.NORDEN 
195 DNB 
196 DNO INTERNATIONAL 

550 ORKLA 
551 ORTIVUS 'A' 
552 ORTIVUS 'B' 
553 OSTJYDSK BANK 
554 OUTOKUMPU 'A' 
555 OUTOTEC 
556 PA RESOURCES 'B' 
557 PANAXIA SECURITY 
558 PANDORA 
559 PARADOX ENTERTAINMENT 
560 PARKEN SPORT & ENTM. 
561 PARTNERTECH 
562 PAYNOVA 
563 PEAB 'B' 
564 PER AARSLEFF 
565 PETROLEUM GEO SERVICES 
566 PETROLIA 
567 PHONERA 
568 PHOTOCURE 
569 PILUM 'B' 
570 PKC GROUP 
571 POHJOIS-KARJALAN KRJ. 
572 POHJOLA PANKKI A 
573 POLARIS MEDIA 
574 PONSSE 
575 POOLIA 'B' 
576 POYRY 
577 PRECIO SYSTEMUTVECKLING 
578 PRECISE BIOMETRICS 
579 PRECOMP SOLUTIONS 'B' 
580 PREVAS 'B' 
581 PRICER 'B' 
582 PRIME OFFICE 
583 PROACT IT GROUP 
584 PROBI 
585 PROFFICE 'B' 
586 PROFILGRUPPEN 'B' 
587 PRONOVA BIOPHARMA 
588 PROSAFE 
589 PROTECTOR FORSIKRING 
590 PSI GROUP 
591 Q-FREE 
592 QPR SOFTWARE 
593 RAILCARE GROUP 
594 RAISIO 
595 RAISIO 'K' 
596 RAMIRENT 
597 RAPALA VMC 
598 RASTA GROUP 
599 RATOS 'A' 
600 RATOS 'B' 
601 RAUTARUUKKI 'K' 
602 RAUTE 'A' 
603 RAYSEARCH LABS.'B' 
604 READSOFT 'B' 
605 REDBET HOLDING 
606 REDERI AB TNSAT.'B' 
607 REJLERKONCERNEN 
608 RELATION AND BRAND 'B' 
609 RELLA HOLDING 
610 REM OFFSHORE 
611 RENEWABLE ENERGY 
612 RESURS CNC 'B' 
613 REVENIO GROUP 
614 REZIDOR HOTEL GROUP 
615 RIAS 'B' 
616 RIEBER & SON 
617 RINGKJOBING LANDBOBANK 
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197 DOCKWISE 
198 DOF 
199 DOLPHIN GROUP 
200 DOMSTEIN 
201 DONE MAN.& SYS. 
202 DORO 
203 DOVRE GROUP 
204 DRILLCON 
205 DSV 'B' 
206 DUNI 
207 DUROC 'B' 
208 EAST ASIATIC 
209 EAST CAPITAL EXPLORER 
210 EDB ERGOGROUP 
211 EFORE 
212 EGETAEPPER 'B' 
213 EGNSINVEST EJD TYSKLAND 
214 EIDESVIK OFFSHORE 
215 EITZEN CHEMICAL 
216 EITZEN MARITIME SERVICES 
217 EKORNES 
218 ELANDERS 'B' 
219 ELECSTER 'A' 
220 ELECTRA GRUPPEN 
221 ELECTROLUX 'A' 
222 ELECTROLUX 'B' 
223 ELEKTA 'B' 
224 ELEKTROBIT 
225 ELISA 
226 ELOS 'B' 
227 ELTEK 
228 ELVERKET VALLENTUNA 
229 EMPIRE 'B' 
230 ENALYZER 
231 ENEA 
232 ENERGYO SLTN.RUSSIA 
233 ENIRO 
234 EOC 
235 EOLUS VIND B 
236 EQ 
237 ERICSSON 'A' 
238 ERICSSON 'B' 
239 ESOFT SYSTEMS 
240 ETTEPLAN 
241 EUROCON CONSULTING 
242 EUROINVESTOR COM 
243 EUROPEAN INST.OF SCI.'B' 
244 EUROPEAN WIND INVESTMENT 
245 EWORK SCANDINAVIA 
246 EXEL COMPOSITES 
247 EXPEDIT 'B' 
248 F-SECURE 
249 FABEGE 
250 FACTUM ELECTRONICS HLDG. 
251 FAGERHULT 
252 FAIRSTAR HEAVY TRAN. 
253 FARSTAD SHIPPING 
254 FAST PARTNER 
255 FASTIGHETS BALDER 'B' 
256 FE BORDING 'B' 
257 FEELGOOD SVENSKA 
258 FENIX OUTDOOR 'B' 
259 FINGERPRINT CARDS 'B' 
260 FINMETRON 'B' 
261 FINNAIR 
262 FINNLINES 
263 FIREFLY 
264 FIRSTFARMS 

618 RNB RETAIL AND BRANDS 
619 ROBLON 'B' 
620 ROCKSOURCE 
621 ROCKWOOL 'A' 
622 ROCKWOOL 'B' 
623 ROMREAL 
624 RORVIK TIMBER 
625 ROTTNEROS 
626 ROVSING 
627 ROYAL UNIBREW 
628 RTX TELECOM 
629 RUSFOREST 
630 RUSSIAN RL.EST.INV. 
631 RUUKKI GROUP 
632 RW CAPITAL 
633 SAAB 'B' 
634 SAGA FURS 
635 SALLING BANK 
636 SALMAR 
637 SAMPO 'A' 
638 SANDNES SPAREBANK 
639 SANDVIK 
640 SANISTAL 'B' 
641 SANOMA 
642 SAS 
643 SCA 'A' 
644 SCA 'B' 
645 SCANA INDUSTRIER 
646 SCANDBOOK HOLDING 
647 SCANDINAVIAN BRAKE SYS. 
648 SCANDINAVIAN PRIVATE EQ. 
649 SCANIA 'A' 
650 SCANIA 'B' 
651 SCHAUMANN PROPERTIES 
652 SCHIBSTED 
653 SEABIRD EXPLORATION 
654 SEADRILL 
655 SEAMLESS DISTRIBUTION 
656 SEB 'A' 
657 SEB 'C' 
658 SECTRA 'B' 
659 SECURITAS 'B' 
660 SELENA OIL & GAS HOLDING 
661 SEMCON 
662 SENSYS TRAFFIC 
663 SERVAGE 'B' 
664 SIEM OFFSHORE 
665 SIEVI CAPITAL 
666 SIF FODBOLD 'B' 
667 SIGMA B 
668 SIMCORP 
669 SINOCEANIC SHIPPING 
670 SINTERCAST 
671 SJAELSO GRUPPEN 
672 SJR IN SCANDINAVIA 'B' 
673 SKAKO 
674 SKANE MOLLAN 
675 SKANSKA 'B' 
676 SKF 'A' 
677 SKF 'B' 
678 SKIENS AKTIEMOLLE 
679 SKISTAR 'B' 
680 SKJERN BANK 
681 SMALL CAP DANMARK 
682 SMARTEQ 'B' 
683 SOFTRONIC 'B' 
684 SOLAR 'B' 
685 SOLSTAD OFFSHORE 
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265 FISKARS 'A' 
266 FLSMIDTH & CO.'B' 
267 FLUGGER 'B' 
268 FOLLOWIT HOLDING 
269 FORMPIPE SOFTWARE 
270 FORMUEEVOLUTION I 
271 FORMUEEVOLUTION II 
272 FORMUEPLEJE EPIKUR 
273 FORMUEPLEJE LIMITTELLUS 
274 FORMUEPLEJE MERKUR 
275 FORMUEPLEJE OPTIMUM 
276 FORMUEPLEJE PARETO 
277 FORMUEPLEJE PENTA 
278 FORMUEPLEJE SAFE 
279 FORSSTROM HIGH FREQ. 
280 FORTUM 
281 FRED OLSEN ENERGY 
282 FRED OLSEN PRDN. 
283 FRONTLINE 
284 FUNCOM 
285 G & L BEIJER 
286 GABRIEL HOLDING 
287 GANGER ROLF 
288 GC RIEBER SHIPPING 
289 GENERIC SWEDEN 
290 GENOVIS 'B' 
291 GEOSENTRIC 
292 GERMAN HI.STR.PROPS. 
293 GETINGE 
294 GETUPDATED INET.MKTG. 
295 GEVEKO 'B' 
296 GJENSIDIGE FORSIKRING 
297 GLASTON 
298 GLOBAL HEALTH PARTNERS 
299 GLUNZ & JENSEN 
300 GLYCOREX TRANSPLANTATION 
301 GN STORE NORD 
302 GOLAR LNG 
303 GOLDEN OCEAN GROUP 
304 GOODTECH 
305 GOTENEHUS GROUP 
306 GREEN REEFERS 
307 GREEN WIND ENERGY 
308 GREENTECH ENERGY SYS. 
309 GRIEG SEAFOOD 
310 GRONLANDSBANKEN 
311 GULD INVEST NORDEN 
312 GUNNEBO 
313 GYLDENDAL 
314 GYLDENDAL 'A' 
315 GYLDENDAL 'B' 
316 G5 ENTERTAINMENT 
317 H LUNDBECK 
318 H&H INTERNATIONAL 
319 HAFSLUND 'A' 
320 HAFSLUND 'B' 
321 HAKON INVEST 
322 HALDEX 
323 HAMMAR INVEST 'B' 
324 HARBOES BRYGGERI 'B' 
325 HAVILA ARIEL 
326 HAVILA SHIPPING 
327 HAVSFRUN INVESTMENT 'B' 
328 HEBA 'B' 
329 HEDSON TECHS.INTL. 
330 HELGELAND SPAREBANK 
331 HEMTEX 
332 HENNES & MAURITZ 'B' 

686 SOLTEQ 
687 SOLVANG 
688 SOLVTRANS HOLDING 
689 SOPRANO 
690 SOTKAMO SILVER 
691 SP GROUP 
692 SPAR NORD BANK 
693 SPARBANK 
694 SPAREBANK 1 NORD-NORGE 
695 SPAREBANK 1 NOTTEROY TONSBERG 
696 SPAREBANK 1 SMN 
697 SPAREBANK 1 SR BANK 
698 SPAREBANKEN MORE 
699 SPAREBANKEN OST 
700 SPAREBANKEN PLUSS 
701 SPAREBANKEN VEST 
702 SPAREKASSEN FAABORG 
703 SPAREKASSEN HIMLD. 
704 SPAREKASSEN HVETBO 
705 SPAREKASSEN LOLLAND 
706 SPB.1 BUSKR.VESTFOLD 
707 SPB.1 OSTFOLD AKRS. 
708 SPB.1 RINGERIKE HADELAND 
709 SPECTRUM 
710 SPONDA 
711 SRAB SHIPPING 'B' 
712 SRV YHTIOT 
713 SSAB 'A' 
714 SSAB 'B' 
715 STAR REEFERS 
716 STAR VAULT 
717 STARBREEZE 
718 STATOIL 
719 STATOIL FUEL & RETAIL 
720 STILLE 
721 STJARNAFYRKANT 
722 STOCKMANN 'A' 
723 STOCKMANN 'B' 
724 STOLT-NIELSEN 
725 STONESOFT 
726 STORA ENSO 'A' 
727 STORA ENSO 'R' 
728 STOREBRAND 
729 STUDSVIK 
730 SUBSEA 7 
731 SUOMEN STJN.KIT. 
732 SUOMINEN 
733 SVEDBERGS I DALSTORP 'B' 
734 SVENDBORG SPAREKASSE 
735 SVENSKA HANDBKN.'A' 
736 SVENSKA HANDBKN.'B' 
737 SVERIGES BOSTADSRATTSCENTRUM 
738 SVOLDER 'A' 
739 SVOLDER 'B' 
740 SWECO 'A' 
741 SWECO 'B' 
742 SWEDBANK 'A' 
743 SWEDBANK PREF. 
744 SWEDISH MATCH 
745 SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM 
746 SWEDOL 'B' 
747 SYDBANK 
748 SYSTEMAIR 
749 TAGMASTER 
750 TAKOMA 
751 TALENTUM 
752 TAURUS ENERGY 'B' 
753 TDC 



 
 

6 
 

333 HEXAGON 'B' 
334 HEXAGON COMPOSITES 
335 HEXPOL 'B' 
336 HIFAB GROUP 
337 HIQ INTERNATIONAL 
338 HKSCAN 'A' 
339 HMS NETWORKS 
340 HOGANAS 'B' 
341 HOJGAARD HLDG.'B' 
342 HOJGAARD HOLDING 'A' 
343 HOL SPAREBANK 
344 HOLAND OG SETSKOG SPB. 
345 HOLMEN 'A' 
346 HOLMEN 'B' 
347 HOMEMAID 
348 HONKARAKENNE 'B' 
349 HQ 
350 HUFVUDSTADEN 'A' 
351 HUFVUDSTADEN 'C' 
352 HUHTAMAKI 
353 HURTIGRUTEN 
354 HUSQVARNA 'A' 
355 HUSQVARNA 'B' 
356 HVIDBJERG BANK 
357 H1 COMMUNICATION 'B' 
358 I A R SYSTEMS GROUP 
359 IC 
360 ICT NORDEN FASTIGHETER 
361 ILKKA YHTYMA 
362 ILKKA 1 
363 IM SKAUGEN 
364 IMAGE SYSTEMS 
365 IMAREX 
366 IMPACT COATINGS 
367 INCAP 
368 INDL.& FINL.SYS.'A' 
369 INDL.& FINL.SYS.'B' 
370 INDRE SOGN SPAREBANK 
371 INDUSTRIVARDEN 'A' 
372 INDUSTRIVARDEN 'C' 
373 INDUTRADE 
374 INFRATEK 
375 INNOFACTOR 
376 INSPLANET 
377 INTELLECTA 'B' 
378 INTERAVANTI 
379 INTERMAIL 'B' 
380 INTEROIL EXP.& PRDN. 
381 INTRUM JUSTITIA 
382 INVESTOR 'A' 
383 INVESTOR 'B' 
384 INVSTSSL.LUXOR 
385 ITAB SHOP CONCEPT 'B' 
386 ITERA 
387 IXONOS 
388 JASON SHIPPING 
389 JEEVES INFO.SYSTEMS 
390 JENSEN & MOL.INVEST 
391 JEUDAN 
392 JINHUI SHIP.& TRSP. 
393 JLT MOBILE COMPUTERS 
394 JM 
395 JOBINDEX 
396 JYSKE BANK 
397 KABE HUSVAGNAR 'B' 
398 KAPPAHL 
399 KEMIRA 
400 KESKISUOMALAINEN 

754 TECHNOPOLIS 
755 TECNOTREE 
756 TECO MARITIME 
757 TECTIA 
758 TELENOR 
759 TELESTE 
760 TELE2 'A' 
761 TELE2 'B' 
762 TELIASONERA 
763 TELIO HOLDING 
764 TETHYS OIL 
765 TGS-NOPEC GEOPHS. 
766 THRANE & THRANE 
767 TIDE 
768 TIETO OYJ 
769 TIIMARI 
770 TIKKURILA 
771 TIVOLI 'B' 
772 TK DEVELOPMENT 
773 TOMRA SYSTEMS 
774 TONDER BANK 
775 TOPDANMARK 
776 TOPSIL SEMICON.MATS. 
777 TORM 
778 TOTALBANKEN 
779 TOTENS SPAREBANK 
780 TOWER GROUP 
781 TRACTION 'B' 
782 TRADEDOUBLER 
783 TRAINERS HOUSE 
784 TRANSFERATOR 'A' 
785 TRAVELMARKET COM 
786 TRELLEBORG 'B' 
787 TRIFORK 
788 TRYG 
789 TRYGGA HEM SKANDINAVIEN 
790 TTS GROUP 
791 TULIKIVI 'A' 
792 TURVATIIMI 
793 UNIBET GROUP SDB 
794 UNIFLEX 'B' 
795 UNITED INTL.ENTS. 
796 UNLTD.TRAVEL GROUP 
797 UPM-KYMMENE 
798 UPONOR 
799 VAAHTO GROUP 'A' 
800 VACON 
801 VAISALA 'A' 
802 VBG GROUP 
803 VEIDEKKE 
804 VENUE RETAIL GROUP 'B' 
805 VESTAS WINDSYSTEMS 
806 VESTFYNS BANK 
807 VESTJYSK BANK 
808 VIBORG HANDBOLD KLUB 'B' 
809 VICTOR INTERNATIONAL 
810 VICTORIA PARK 
811 VICTORIA PROPERTIES 
812 VIKING LINE 
813 VINDERUP BANK 
814 VINOVO 
815 VITEC SOFTWARE GROUP 'B' 
816 VITROLIFE 
817 VOLVO 'A' 
818 VOLVO 'B' 
819 VORDINGBORG BANK 
820 VOSS VEKSEL-OG LMDBK. 
821 VOSTOK NAFTA INV.SDB 
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401 KESKO 'A' 
402 KESKO 'B' 
403 KESLA 'A' 
404 KINDWALLS 'B' 
405 KINNEVIK 'A' 
406 KINNEVIK 'B' 
407 KITRON 
408 KLEPP SPAREBANK 
409 KLICK DATA 'B' 
410 KLIMAINVEST 
411 KLOVERN 
412 KNOW IT 
413 KOBENHAVNS LUFTHAVNE 
414 KOMPLETT 
415 KONE 'B' 
416 KONECRANES 
417 KONGSBERG AUTV.HOLDING 
418 KONGSBERG GRUPPEN 
419 KREDITBANKEN 
420 KUNGSLEDEN 

 

822 WALLENSTAM 'B' 
823 WARTSILA 
824 WESC 
825 WEST INTERNATIONAL 
826 WIHLBORGS FASTIGHETER 
827 WILHS.WILHELMSEN 
828 WILHS.WILHELMSEN HDG.'A' 
829 WILHS.WILHELMSEN HDG.'B' 
830 WILLIAM DEMANT HLDG. 
831 WILSON 
832 WISE GROUP 
833 WULFF-GROUP 
834 XANO INDUSTRI 'B' 
835 XEZZEX 
836 XTRANET 
837 YARA INTERNATIONAL 
838 YIT 
839 YLEISELEKTRONIIKKA PREF. 
840 ZONCOLAN 
841 2E GROUP 
842 24SEVEN TECHNOLOGY GP. 
843 3L SYSTEM 
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APPENDIX 2 - KORTA MARKNADSRÄNTOR 

Korta räntor hos den Svenska Riksbanken: 1980-1982, diskkontoränta, 1982-2006, 30-dagars 
statsskuldväxlar 

År Kort ränta i procent 
1980 9,954 
1981 11,680 
1982 10,196 
1983 11,252 
1984 12,009 
1985 14,344 
1986 10,067 
1987 9,378 
1988 10,084 
1989 11,470 
1990 13,514 
1991 11,633 
1992 14,762 
1993 8,640 
1994 7,253 
1995 8,549 
1996 5,942 
1997 4,087 
1998 4,188 
1999 3,085 
2000 3,838 
2001 3,990 
2002 4,048 
2003 3,101 
2004 2,127 
2005 1,710 
2006 2,227 
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