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ABSTRACT 

 

One could argue that the most discussed topic in finance is whether or not it is possible to 

“beat the market”. Even though many people claim to do this, there is little evidence to 

support the idea that one can consistently beat the market over a long period of time. There 

are indeed several examples of investors who have managed to outperform the market 

consistently for a long time, but the efforts of these individuals or institutions could by 

many be considered to be pure luck.  

 

One of the many strategies that have been evaluated by several researchers and is said to 

generate a risk adjusted return greater than that of the market, is one based on the P/E-

effect. This strategy is based on the financial ratio P/E – price divided by earnings – and 

used by constructing portfolios consisting of stocks with low P/E ratios. Several studies 

have confirmed the existence of the P/E-effect on various stock markets around the world 

and over different time periods. On the Swedish market, however, few studies have 

generated the same results. Most of these studies can be considered to be insufficient with 

regards to sample sizes and methods, spawning a need for more extensive studies.  

 

We have examined the P/E strategy on the Swedish Stock Exchange (SSE) between 2004 

and 2012. The sample included 358 companies (excluding financial companies) with 

available necessary data. The stocks were divided into five portfolios based on their yearly 

P/E ratios (low to high), upon which the monthly returns of the individual stocks were 

calculated using a logarithmic formula. The returns were also risk adjusted using the 

Capital Asset Pricing Model (CAPM), followed by a regression analysis to see if possible 

abnormal returns could be considered to be statistically significant for the examined time 

period.  

 

The results of our study indicate that the P/E effect is not present on the Swedish Stock 

Exchange during the examined time period, and we therefore conclude that it was not 

possible to utilize a strategy based on the P/E effect between 2004 and 2012 in order to 

achieve an abnormal return.  The results can be used to argue that the Swedish stock market 

is more efficient than for example the U.S. stock market where the P/E effect has been 

found to exist. 

 

Keywords: Efficient market, financial market anomalies, P/E effect, abnormal return, 

Capital Asset Pricing Model, portfolio selection, regression analysis, diversification, 

random walk, Modern Portfolio Theory, investor irrationality, small firm effect, mean 

reversion, investor overreaction. 
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1 INTRODUKTION 
 

Introduktionen till vår uppsats behandlar problembakgrunden som ger läsaren en överblick 

över grundläggande studier inom området och det identifierade forskningsgapet som vi 

ämnar fylla med denna studie. Problembakgrunden mynnar ut i den framtagna 

problemformuleringen och följs av en presentation av syftet med arbetet. Kapitlet avslutas 

med en disposition som visar hur vi har valt att lägga upp arbetet. 

 

1.1 Problembakgrund 

 

Den private investeraren har under de senaste årtiondena sett en explosion av alternativa 

investeringsmöjligheter. Förr sparade svensken i kronor och ören. I dag sparar vi i pund, 

euro, dollar, guld, aktieobligationer, hedgefonder, skog, kaffe, hög-/lågriskaktier från hela 

världen och mycket mer. Den enskilde spararen förväntas engagera sig aktivt i 

värdepappersmarknaden från tidig ålder då aktiva val ska göras för pensionen och ett 

sparkapital inför framtida bostadsköp och andra större utgifter ska grundas. Med en 

sparränta som ibland rentav understiger inflationstakten (DN, 2009), räcker det inte längre 

att låta sparkapitalet ligga på banken då det i reella termer innebär att spararen förlorar 

pengar. Steget in på mer avancerade sparformer är således allt oftare ett krav för att 

generera en positiv avkastning. Trots att valmöjligheterna är enorma, med över 800 olika 

pensionsfonder att välja mellan (Morningstar, 2013) och tusentals andra 

investeringsmöjligheter för vanligt sparande kan kunskapsnivån som krävs för att effektivt 

kunna navigera genom detta hav av möjligheter för många kännas alltför stor. 
 
På samma sätt som antalet valmöjligheter i investeringsprocessen är större än någonsin, 

finns det också en ökande mängd rådgivning till salu för den enskilde personen. Förvaltare 

och rådgivare har i och med födseln av elektronisk värdepappershandel blivit allt vanligare, 

och numera hör det nästan till vardagen att få regelbundna samtal från telefonförsäljare som 

försöker sälja finansiell rådgivning. Många söker efter den perfekta investeringsstrategin, 

likt forntida alkemister letade efter formeln för att tillverka guld. Frågan som ständigt 

återkommer, efter varje börsrally och sprucken bubbla, är huruvida 

värdepappersmarknaden är någonting för privatpersoner, eller om man ska lämna 

spekulationerna till experterna. Finns det möjlighet att tjäna pengar genom att vara aktiv på 

börsen och investera i aktier eller andra värdepapper?  
 
Med exempel såsom Warren Buffett, som med sitt företag Berkshire Hathaway har 

genererat en genomsnittlig årsavkastning på nästan 20 procent under 50 års tid 

(Aktiespararna, 2009), och många andra Wall Street-legender finns det anledning att tro att 

det är möjligt att tjäna pengar på börsen. Många hävdar dock att så inte är fallet, utan att det 

i teorin ska vara mer eller mindre omöjligt att “slå marknaden”. Förklaringen till detta 

stavas E-M-H. Effektiva marknadshypotesen. En marknadssyn som grundades av Eugene 

Fama på 70-talet och bygger på att ingen investerare har möjlighet att få en högre 

avkastning än gemene sparare utan att också öka risken i portföljen. Fama (1970) kom fram 

till att EMH existerade i tre former: svag, semi-stark och stark. I den svaga formen finns 

alla historiska priser invägt i det aktuella priset, det går alltså inte att förutspå framtida 
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kursrörelser endast utifrån tidigare pris. I den semi-starka formen inkorporeras all publik 

information i aktiekursen, och i den starka finns såväl publik som icke-publik (insider-) 

information medräknat i det aktuella priset. 
 
Den effektiva marknaden är ett ämne som det har forskats om grundligt under en lång tid. 

Det finns forskning som hävdar att marknaden verkligen är effektiv (se exempelvis Fama, 

1970, 1991) likväl som att det finns forskning som hävdar att det finns mätbara 

korrelationer som indikerar att priset på aktier inte är fullständigt slumpartat och att 

mönster kan urskiljas och nyttjas för att ta fram överavkastande investeringsstrategier (se 

exempelvis Shiller, 2003). Dessa mönster brukar ofta kallas för anomalier, avvikelser från 

den förväntat slumpmässiga prisutvecklingen. Det finns ett antal observerade anomalier 

som ständigt tycks återkomma inom forskarvärlden och ifrågasätta den effektiva 

marknaden.  
 
Ett vanligt försvar från förespråkare för den effektiva marknadshypotesen när dessa 

anomalier presenteras är att det inte är marknaden som brister i sin effektivitet, utan 

modellerna som används i undersökningen. För att undersöka huruvida en anomali 

existerar, det vill säga om det kan vara möjligt att skapa en portföljstrategi som ökar 

avkastningen utan att öka risken, använder forskare ofta någon sorts modell för att beräkna 

den förväntade avkastningen i syfte att kunna beräkna eventuell överavkastning eller 

abnorm avkastning. Den abnorma avkastningen – skillnaden mellan faktisk och förväntad 

avkastning – är ett mått på hur lönsam en sådan strategi skulle vara när man justerar för 

risk. För att få fram den förväntade avkastningen har forskare historiskt använt Capital 

Asset Pricing Model (CAPM) (se 2.6). 

 
En av de anomalier som har dokumenterats på flera marknader är att företag med låga P/E-

tal tenderar att prestera bättre än marknaden, den så kallade P/E-effekten. P/E-talet mäter 

en akties pris i förhållande till företagets vinst, och ett lågt P/E kan indikera att aktien är 

undervärderad på marknaden (Saleh och Bitar, 2011, s.229). Basu (1977) var den förste att 

undersöka det här sambandet i sin studie ”Investment Performance of Common Stocks in 

Relation to Their Price-Earnings Ratios: A Test of the Efficient Market Hypothesis”. Basu 

delade in företagen i percentiler och kom fram till att portföljen bestående av företag med 

låga P/E-tal på NYSE, mellan åren 1956 och 1971, hade genererat abnorma avkastningar. 

Studien blev väldigt uppmärksammad eftersom den ifrågasatte den semi-starka formen av 

Famas effektiva marknadshypotes. Flera forskare har med tiden bekräftat Basus studie på 

olika marknader (se exempelvis Lakonishok et al. 1994; Kelly et al., 2008). Detta visar att 

detta mönster är återkommande och således fortfarande aktuellt att undersöka, inte minst på 

den svenska marknaden som inte har uppmärksammats i samma utsträckning i tidigare 

forskning.  
 
En investeringsstrategi som baseras på att köpa företag med låga P/E-tal får anses vara 

relativt enkel att följa då den inte kräver några större aktiekunskaper ifrån investeraren. 

Genom att årligen förändra sin portfölj genom att köpa aktier med låga P/E-tal skulle 

investeraren kunna få en avkastning som överstiger marknadsindex utan att öka risken. Om 

denna P/E-effekt faktiskt existerar så kanske den private investeraren väljer att flytta sina 

pengar från ett marknadsindex och istället placerar sina pengar i en portfölj som tillämpar 
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denna ”P/E-strategi”. Genom detta blir kanske investeraren en “anomali”, snarare än P/E-

effekten, genom att tjäna mer pengar än marknaden utan att öka risken. 
 

1.2 Problemformulering 

 

De studier som har undersökt P/E-strategin på den svenska aktiemarknaden är relativt få 

och framför allt begränsande gällande urval och undersökningsperiod (se exempelvis Öhrn 

och Nilsson, 1995; Gustafsson och Palm, 2006; Chamoun och Hawsho, 2012). I samtliga 

av dessa studier har man valt att skapa två portföljer med ett godtyckligt antal aktier i varje 

portfölj (mellan 10 och 15 stycken), som har ett P/E-tal inom ett visst intervall. Resultaten 

av dessa undersökningar kan enligt oss vara missvisande då man godtyckligt väljer data 

som kan vara svårt att replikera och ur ett investerarperspektiv påminner mer om att plocka 

några aktier på måfå än att använda en tydlig, generaliserbar strategi.  

 

Vi ämnar med vår studie att undersöka P/E-effekten på Stockholm Stock Exchange (SSE) 

likt de studier som bl.a. Basu (1977) och Kelly et al. (2008) har utfört på den amerikanska 

respektive den australienska marknaden, det vill säga att vi analyserar alla aktier vars 

information finns tillgänglig under den undersökta perioden för att sedan skapa portföljer 

där alla dessa aktier ingår i urvalet, istället för att endast välja t.ex. totalt 30 stycken. 

Genom att fördela alla applicerbara aktier i fem portföljer, med 20 % i varje sorterade efter 

P/E-tal, får vi en tydligare strategi som dessutom ökar överförbarheten för framtida studier. 

Med detta som grund hoppas vi kunna undersöka huruvida det är möjligt för den private 

investeraren att slå marknadsindexet med hjälp av denna portföljsvalstrategi.  
 
Utifrån denna bakgrund har vi formulerat ett huvudsakligt problem som vi ämnar besvara 

med studien: 
 
Går det att få en abnorm avkastning genom att konstruera aktieportföljer som tillämpar en 

P/E-strategi på den svenska aktiemarknaden? 
 

1.3 Syfte 

 

Det huvudsakliga syftet med studien är att undersöka huruvida det är möjligt att få abnorma 

avkastningar genom att tillämpa P/E-strategin på den svenska aktiemarknaden. Genom 

detta så kommer vi även indirekt granska och eventuellt utmana den effektiva 

marknadshypotesen som stipulerar att en riskjusterad abnorm avkastning inte ska vara 

möjlig.  
 
Trots att det finns grundliga studier gällande marknadens effektivitet och mätbara 

anomalier anser vi att en studie med fokus på den svenska marknaden under den valda 

tidsperioden fyller ett kunskapsgap då existerande forskning som har berört dessa områden 

kan anses vara otillräcklig. Forskning om den effektiva marknaden är applicerbar på alla 

marknader, och tillförseln av ny data är en av de grundläggande förutsättningarna för att 

kunna fortsätta föra en vetenskaplig diskussion om teorins vara eller icke vara. Vår 
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förhoppning är därmed att vi bidrar till den existerande forskningen kring den effektiva 

marknaden. 
 
Slutligen hoppas och strävar vi efter att bidra med en insyn i huruvida en 

portföljvalsstrategi baserad på P/E-talet kan vara en investeringsstrategi som kan anammas 

av alla som är intresserade av att erhålla en abnorm avkastning utan att utsätta sig för den 

risk som normalt anses medfölja en ökad avkastning. 
 

1.4 Disposition 

 

 Introduktion 

 
Introduktionen till vår uppsats behandlar problembakgrunden som ger läsaren en överblick 
över grundläggande studier inom området och det identifierade forskningsgapet som vi ämnar 

fylla med denna studie. Problembakgrunden mynnar ut i den framtagna problemformuleringen 

och följs av en presentation av syftet med arbetet. Kapitlet avslutas med en disposition som 
visar hur vi har valt att lägga upp arbetet. 

 

 Teoretisk referensram 

 
I detta kapitel lägger vi fram en grundlig beskrivning av de rådande paradigmen inom delar av 

den moderna finansiella teorin. Syftet är att förse läsaren med en tydlig bild av vilka teorier 
som är aktuella för detta arbete, och argumentera för valen av både uppsatsämne och 

tillvägagångssätt genom att hänvisa till existerande teorier inom det område som vi har valt att 
undersöka. 

 

 Metod 

 
Den teoretiska metoden innehåller en diskussion kring vårt val av forskningsmetod och synsätt 

för det problem vi undersöker. Syftet är att ge läsaren en förståelse kring det angrepssätt vi 
använder oss av och hur vi speglas av de teorier vi har använt oss av. Efter detta, presenteras 

den praktiska metoden vars syfte är att visa vårt praktiska tillvägagångssätt.  

 

 Resultat och analys 

 
Den teoretiska metoden innehåller en diskussion kring vårt val av forskningsmetod och synsätt 
för det problem vi undersöker. Syftet är att ge läsaren en förståelse kring det angrepssätt vi 

använder oss av och hur vi speglas av de teorier vi har använt oss av. Efter detta, presenteras 

den praktiska metoden vars syfte är att visa vårt praktiska tillvägagångssätt.  

 

 Slutsats 

 
I detta avsnitt presenterar vi de slutgiltiga resultaten av studien samt sammanfattar våra tankar 

om dessa resultat. Utöver detta diskuterar vi även hur resultaten av studien har bidragit till 
existerande forskning, samt ger förslag på fortsatta studier inom ämnesområdet. 
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2 TEORETISK REFERENSRAM 
 

I detta kapitel lägger vi fram en grundlig beskrivning av de rådande paradigmen inom 

delar av den moderna finansiella teorin. Syftet är att förse läsaren med en tydlig bild av 

vilka teorier som är aktuella för detta arbete, och argumentera för valen av både 

uppsatsämne och tillvägagångssätt genom att hänvisa till existerande teorier inom det 

område som vi har valt att undersöka. 
 

2.1 Val av teorier 

 

Vi vill börja med att presentera en grundläggande teoretisk bakgrund där vi sammanställer 

de relevanta teorierna som härrör till ämnet vi ska undersöka. En av de mer grundläggande 

teorierna om värdepappershandel är den moderna portföljvalsteorin, som beskriver 

sambandet mellan risk och avkastning i en portfölj av värdepapper. För att öka 

avkastningen måste en investerare också vara villig att öka risken, och den moderna 

portföljvalsteorin beskriver detta samband. Då syftet med arbetet är att undersöka huruvida 

det är möjligt att öka avkastningen i en portfölj utan att öka risken presenterar vi också den 

effektiva marknadshypotesen (EMH) - en populär teori som stipulerar att det inte ska vara 

möjligt att få en abnorm avkastning, det vill säga en ökad avkastning utan medföljande 

ökad risk. EMH förklarar varför detta inte ska vara möjligt. Anledningen att vi trots detta 

anser att det finns ett intresse att undersöka huruvida en abnorm avkastning är möjlig är att 

det under en lång tid har funnits ett antal mätbara anomalier som bestrider den effektiva 

marknadshypotesen. Vi förklarar kortfattat en del av dessa anomalier som vi anser är 

relevanta för denna studie, men understryker även att det finns ett antal andra 

dokumenterade anomalier som vi inte kommer att undersöka. 
 
Den huvudsakliga anomalin som vi undersöker är P/E-effekten. Vi presenterar därför en 

fördjupad teoretisk bakgrund om just denna anomali, och försöker även i största möjliga 

mån beskriva historiska förklaringar till varför anomalin existerar i vissa undersökningar. 

Syftet med detta är inte att argumentera för anomalins existens, utan att systematiskt 

presentera argument från tidigare forskning för och emot P/E-effekten och dess mätbarhet. 
 
För att förtydliga sambandet mellan faktisk och förväntad avkastning, och den resulterande 

abnorma avkastningen som uppstår när man justerar avkastningen för risk, måste vi även 

uppmärksamma den modell som vanligtvis används för att riskjustera, nämligen CAPM. 

Modellen har utstått mycket kritik och anklagas ofta för att vara den felande länken i 

diskussioner om anomalier och den effektiva marknaden. Således presenterar vi även 

kortfattat komponenterna i CAPM med syfte att visa hur den är sammansatt och vilka 

förutsättningar som medföljer ett användande av modellen. 
 
Dessa diskussioner mynnar sedan ut i presentationen av de hypoteser vi ämnar besvara i 

arbetet. Hypoteserna är uppdelade i två delar: en icke riskjusterad del (1abc) och en 

riskjusterad del (2abc).  
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2.2  Den moderna portföljsvalsteorin 

 

Ett antagande som skulle kunna ses som den första fundamentala lagen inom finans är att 

investerare inte kan öka den förväntande avkastningen i en portfölj utan att även öka risken 

(Ghysels et. al., 2005, s. 510). Den moderna portföljvalsteorin (MPT) grundar sig i en av de 

första och mest kända studierna av detta samband mellan risk och avkastning i 

investeringsprocessen, Harry Markowitz artikel Portfolio selection (1958). Markowitz 

studerade hur man genom sammanförandet av riskfyllda tillgångar till en portfölj kunde 

maximera avkastningen i förhållande till dess risk. Markowitz definierade risk som varians, 

ett statistiskt mått som beskriver spridningen av möjliga utfall kring ett förväntat 

medelvärde. För en investerare beskriver variansen i detta sammanhang hur den faktiska 

avkastningen kan variera kring den förväntade avkastningen, och denna variation och dess 

storlek beskriver hur riskfylld tillgången är.  
 
Markowitz visade även att portföljer kan diversifieras och hur investerare kan minska 

variansen (risken) i sin portfölj genom att välja aktier som inte rör sig likartat (Brealey et 

al., 2011, s.185). Markowitz kom fram till den fundamentala teorin om medelvärdet och 

variansen i en portfölj, som beskriver att en investerare alltid bör försöka maximera den 

förväntade avkastningen givet en varians, och minimera variansen givet en förväntad 

avkastning. Denna strävan från investerarens sida leder till formandet av en “effektiv front” 

(eng. efficient frontier) där investeraren rent matematiskt kan hitta och välja en optimal 

portfölj, som maximerar avkastningen med hänsyn till investerarens riskpreferens (Elton & 

Gruber, 1997, s. 1744).  
 
Det viktigaste i teorin är att tillgångarna inte enbart kan bli valda baserat på att de är unika 

för portföljen. Investeraren bör istället undersöka hur varje tillgång rör sig (korrelerar) 

jämfört med andra tillgångar. Detta innebär att en portfölj kan skapas som har samma 

förväntade avkastning men mindre risk än motsvarande portfölj som inte skapats med 

hänsyn till denna korrelation. 

 Sambandet mellan risk och avkastning 2.2.1
 

En investerare vet inte i förväg vilken avkastning en tillgång kommer att generera i 

framtiden. Den förväntade avkastningen av tillgången (till exempel en aktie) brukar istället 

vanligtvis uppskattas med hjälp av mer eller mindre avancerade metoder. Om historisk 

avkastning är en indikation på framtida avkastning kan historisk data användas för att 

försöka modellera möjliga framtida avkastningar. Den förväntade avkastningen av en 

tillgång brukar således, direkt eller indirekt, beräknas enligt följande formel: 
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Denna formel används för att beräkna den förväntade avkastningen genom att addera 

tillgångens alla möjliga avkastningar multiplicerat med sannolikheten att denna avkastning 

inträffar. Om ett företags avkastning är antingen 1000 kronor (40 % sannolikhet) eller 800 

kronor (60 % sannolikhet) kan den förväntade avkastningen beräknas till  

 

                                              
 
När flera tillgångar kombineras till en portfölj kan den förväntade avkastningen beräknas 

där de enskilda tillgångarnas vikt av det totala värdet av portföljen påverkar den förväntade 

avkastningen av portföljen enligt: 

 

 
Risken hos en tillgång definieras som nämnt ovan enligt Markowitz som variansen, det vill 

säga spridningen av de möjliga avkastningsutfallen kring det förväntade medelvärdet 

(Markowitz, 1952, s.89). Om avkastningen för en tillgång varierar kraftigt kring 

medelvärdet anses tillgången ha hög risk. För att beräkna hur mycket den faktiskt uppmätta 

avkastningen fluktuerar kring den förväntade avkastningen, och således få ett mått på hur 

stor variansen är, används följande formel: 
 
                         

                   
                        

  
 
Formeln beräknar hur stor skillnaden är mellan den faktiskt avkastningen (Rn) och den 

förväntade avkastningen (E(Ri)). Ju större skillnaden är, desto mer fluktuerar avkastningen 

𝑬 𝑹𝒊    𝒑𝟏  𝑹𝟏   𝒑𝟐  𝑹𝟐       𝒑𝒏  𝑹𝒏 
 
E(Ri) = den förväntade avkastningen av en tillgång i 
pn = sannolikheten att uppnå avkastning n för 
tillgång i 
Rn = N:s avkastning för tillgång i 
n = Antalet möjliga utfall för tillgången 
 

𝑬 𝑹𝒑   𝒘𝟏  𝑬 𝑹𝟏   𝒘𝟐  𝑬 𝑹𝟐       𝒘𝒏  𝑬 𝑹𝒏  
 
E(RP) = den förväntade avkastningen för den 
sammansatta portföljen 

wn = tillgången n:s andel av det totala portföljvärdet 
E(Rn) = den förväntade avkastningen för den 
individuella tillgången n 
n = Antalet tillgångar i portföljen 
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från det förväntade medelvärdet, och desto större är risken i tillgången. Detta illustreras 

grafiskt i Figur 1 nedan. 

 

 
Figur 1:Skillnad i varians 

 
Två tillgångar kan ha samma förväntade avkastning (medelvärde), men variansen kan vara 

väldigt skild. Tillgång A, som är mer konformad, har en betydligt lägre varians än tillgång 

B, då de uppmätta avkastningarna (mellan 20 och 80) ligger närmare den förväntade 

avkastningen (50) än Tillgång B vars uppmätta avkastningar varierar betydligt mer (0-100) 

och därför får en högre varians. Medelvärdet för båda tillgångarna är dock 50, vilket visar 

att variansen kan vara väldigt skild trots att det förväntade medelvärdet är samma. 

 
Vid sammanförandet av flera tillgångar till en portfölj blir det något mer komplicerat. 

Riskberäkningen av en portfölj måste inte endast ta hänsyn till variansen för de individuella 

tillgångarna, utan även hur den ena tillgången följer den andra. Variansen i portföljen 

motsvarar det viktade medelvärdet av variansen för tillgångarna om dessa tillgångar följer 

varandra exakt lika, men så är sällan fallet. Ofta varierar tillgångarna olika och hänsyn 

måste därför tas till tillgångarnas kovarians. I en portfölj med två tillgångar beräknas 

variansen enligt följande formel: 

 
          

              
                          

 
Från detta kan vi utläsa att en hög kovarians mellan tillgångarna (där 1 innebär att 

tillgångarna följer varandra exakt) innebär att risken i portföljen blir högre. Genom att 

kombinera olika tillgångar som inte följer varandra, det vill säga har en lägre kovarians, 

minskar risken i portföljen. 

  

Tillgång A 

Tillgång B 
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 Diversifiering 2.2.2
 

Diversifiering kan beskrivas som strävan att ha olika slags aktier i en portfölj för att fördela 

riskerna (NE, 2013). Risken i en portfölj kan delas upp i två olika typer av risker; unik risk 

(osystematisk) och marknadsrisk (systematisk). Den unika risken beskrivs som den risk 

som är relaterad till det enskilda företaget, en risk som investeraren kan påverka genom att 

modifiera portföljen, medan marknadsrisken bygger på marknadsfaktorer som investeraren 

inte kan påverka (Mayo, 2006, s. 8) såsom till exempel oljepris, växelkurser och andra 

globala faktorer som investeraren måste acceptera som givna. Genom att diversifiera, 

exempelvis köpa aktier inom olika branscher, så kan den unika risken minska avsevärt 

(Mayo, 2006, s. 160). Figur 2 visar sambandet mellan den unika risken och marknadsrisken 

vid diversifiering. Vi ser att genom att öka antalet aktier kan den unika risken minskas, trots 

att den förväntade avkastningen är oförändrad. Den systematiska, eller marknadsrisken, 

risken kommer att kvarstå, då investeraren inte kan påverka makroekonomiska faktorer. 

Detta indikeras i figuren nedan av den konstanta horisontella linjen ”Marknadsrisk”. 
 
Även om de flesta håller med om att risken kan minska med att skapa en diversifierad 

portfölj så råder det delade meningar om hur många aktier portföljen måste ha för att anses 

vara bra diversifierad. Tidig forskning av Evans och Archer (1968) menade att det enbart 

skulle behövas 10 olika aktier för att skapa en väldiversifierad portfölj. Statman (1987) kom 

dock efter mer djupgående undersökningar fram till att en portfölj bör innehålla minst 30 

aktier för att anses vara väldiversifierad, då risken i portföljen minskar kraftigt ju fler 

tillgångar som tillförs fram till denna punkt, då diversifieringseffekten har avtagit så pass 

mycket att fördelen av ytterligare tillgångar blir försumbar.  

 

 
Figur 2:Diversifiering 
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Slutsatsen från Statmans påstående är att om en portfölj innehåller mer än 30 aktier så blir 

inte diversifieringseffekten större. Därför räcker det för en investerare att ha 30 aktier i sin 

portfölj för att vara väldiversifierad och således minska den unika risken i portföljen så 

mycket som möjligt utan att behöva köpa ett orimligt stort antal tillgångar. 

 

2.3 Effektiva Marknadshypotesen 

 

Grunden för den effektiva marknadshypotesen (EMH) lades när Kendall (1953) upptäckte 

att aktiepriser tycktes följa en totalt slumpmässig bana (Yen & Lee, 2008, s.308). Denna 

upptäckt bekräftades av ett flertal forskare under de följande åren (se exempelvis 

Samuelson, 1965; Mandelbrot, 1966) och 20 år efter Kendalls framförande av hypotesen att 

utvecklingen av aktiekurser är slumpmässiga publicerade Eugene Fama det mest citerade 

verket någonsin inom finansiell ekonomi: ”Efficient Capital Markets: a Review of Theory 

and Empirical Work” (1970). Fama sammanfattade här de empiriska resultaten av all 

forskning om den effektiva marknaden och presenterade därefter den effektiva 

marknadshypotesen. 

 
Fama (1970, s. 383) delade in EMH i tre olika grader av effektivitet: stark, semi-stark och 

svag. Enligt denna definition innebär den svaga formen att all kunskap om historiska 

aktiepriser redan är inkorporerad i det aktuella aktiepriset, det vill säga att det inte går att 

förutspå framtida kursrörelser enbart baserat på gårdagens (eller tidigare) kurs. 

 

 
Figur 3: korrelation mellan aktiekurser 

Källa: Brealey et al., 2010, s.316 
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Figur 3 visar den svaga formen av den effektiva marknadshypotesen grafiskt. Gårdagens 

avkastning (”Return on day t”) påverkar inte mätbart den nästföljande dagens avkastning 

(”Return on day t+1”). Det går tydligt att utläsa att en avkastning på dag t på till exempel -2 

% kan följas av en avkastning på allt mellan -5 % och +5 % nästföljande dag. Det finns 

alltså inget tydligt mönster i figuren ovan - korrelationen mellan dessa avkastningar är 

väldigt låg. Dessa slutsatser har bekräftats i flera oberoende undersökningar (se exempelvis 

Hudson et al., 1995; Moustafa, 2004). Fama (1991) modifierade senare den svaga formen 

av EMH genom att även inkludera information om utdelningar och räntor. Detta tillägg 

stärkte den svaga formen ytterligare. 

 

Den semi-starka formen av den effektiva marknadshypotesen inkluderar, utöver den 

information som ingår i den svaga formen, även annan typ av information som är publikt 

tillgänglig. Denna information brukar ofta benämnas övrig fundamental information, och 

kan inkludera allt från kvartalsrapporter till internationella nyheter, katastrofer och rena 

rykten. Så länge informationen kan anses vara publikt tillgänglig så ska den enligt den 

semi-starka formen av EMH vara inkorporerad i priset på värdepappret, och denna 

inkorporering sker omedelbart när ny information blir tillgänglig. Det finns alltså ingen 

möjlighet för en enskild aktör att vara först in på marknaden efter offentliggörandet av en 

nyhet och därmed tjäna pengar på efterföljande kursrörelser riskfritt. Det finns heller ingen 

anledning att utföra någon form av fundamental eller teknisk analys under förutsättning att 

den semi-starka formen håller, då all publikt tillgänglig fundamental data redan är inräknat i 

priset, och all teknisk analys av trender går emot den svaga formen av effektivitet som per 

definition måste gälla om den semi-starka formen gäller. Den semi-starka formen är något 

mer ifrågasatt, även om det med jämna mellanrum publiceras forskning som helt eller 

delvis stöder denna marknadssyn (se till exempel Roy et al., 2000; Ahmed et al., 2010).  
 

 
Figur 4:Den semi-starka formen av EMH 

Källa: Brealey et al., 2010, s.319 

 

Figur 4 ovan visar hur en aktie enligt den semi-starka formen av den effektiva 

marknadshypotesen prissätts när ny information publiceras på marknaden: innan ett uppköp 
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rör sig priset väldigt lite. Först när information om ett eventuellt uppköp börjar spridas kan 

en uppgång i pris utläsas, följt av ett stort hopp när uppköpet blir officiellt. Avsaknaden av 

en fortsatt trend efter uppköpet, och likaså avsaknaden av någon form av korrektion nedåt, 

är ett tecken på att marknaden helt har anpassat priset efter den nya information som finns 

tillgänglig. Utan tillgång till icke-publik information om detta kommande uppköp finns det 

ingen möjlighet för en enskild investerare att “hoppa på tåget” innan det har lämnat 

stationen.  

 
Den starka formen säger att all information är medräknad i aktuella pris av värdepapper. 

Utöver den information som inkluderas i den svaga och semi-starka formen, inkluderas 

även all icke-publik information som endast finns tillgänglig för vissa aktörer inom 

branschen. Detta kan till exempel vara information om framtida samarbete mellan företag, 

order på ingång, domslut som inte publicerats, och annan så kallad insider-information. Om 

den starka formen av EMH håller finns det absolut ingen som kan ha hitta, mäta eller ha 

tillgång till information som kan ge ett riskfritt övertag på värdepappersmarknaden.  
 
Diskussionen om insiderhandel har existerat väldigt länge, och är konstant aktuell i 

samhällsdebatten när det uppdagas att aktörer med tillgång till känslig information har 

utnyttjat sin kunskap för att tjäna pengar, ofta på aktiemarknaden. På 1970-talet började 

forskningen om insiderhandel ta form, och redan inledningsvis var allmän konsensus att 

aktörer med tillgång till icke-publik information kunde utnyttja detta för att generera 

abnorm avkastning (Jaffe, 1974; Finnerty, 1976). På grund av senare implementation av 

regleringar och lagstiftningar gällande handel baserad på insiderinformation är det i 

dagsläget omöjligt för marknaden att vara effektiv i den starkaste formen, förutsatt att dessa 

lagar inte ignoreras fullständigt på en global skala (Kehinde, 2012, s. 196). 

 
Den effektiva marknadshypotesen ansågs under en lång tid vara en självklar sanning. Stora 

mängder forskning bekräftade, med endast ett fåtal undantag, marknadernas effektivitet 

över hela världen och för flera olika värdepappersmarknader (Jensen, 1978, s. 95). 

Marknadens effektivitet var ett faktum. Med tiden började forskare dock hitta fler och fler 

oegentligheter; mätbara mönster och överavkastningar som inte helt och hållet kunde 

förklaras av den effektiva marknadshypotesen. Till en början var förklaringarna bland annat 

att transaktionskostnader inte inkluderades i beräkningar, och att dessa skulle ”äta upp” all 

eventuell vinst och återställa effektiviteten (Galai, 1978, s. 209). Under början av 1990-talet 

växte dock ett nytt finansiellt paradigm fram – den beteendebaserade finansen (eng. 

behavioral finance) – som till viss del förklarade dessa mönster och avvikelser genom att 

hänvisa till investerarnas beteende. På grund av alla dessa avvikelser från den allmänt 

accepterade teorin om marknadens effektivitet började allt fler forskare söka efter 

alternativa förklaringar till dessa anomalier. En omfattande sammanfattning av stora 

mängder empiriska studier publicerades 1996 av Campbell, Lo och MacKinlay i boken 

”The Econometrics of Financial Markets” och lade grunden till en revolution inom 

finansvärlden (Shiller, 2003, s. 91). 

 
Dessa avvikelser kunde nu förklaras genom att förkasta ett av de mest grundläggande 

antaganden inom den effektiva marknadshypotesen – att investerare är rationella. 

Omfattande tester visade att investerare faktiskt inte alls är rationella, och att detta skapar 
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en möjlighet för rationella investerare att generera en kontinuerlig överavkastning under en 

lång tid, något som går helt emot uppfattningen om en effektiv marknad. Dessa slutsatser 

har debatterats kontinuerligt sedan dess, och det finns fortfarande många som hävdar att 

marknaderna är effektiva och att dessa anomalier och abnorma avkastningar är försumbara i 

det långa loppet. Nedan följer en granskning av en handfull av de mest uppmärksammade 

anomalierna. 

 

2.4 Anomalier på börsen 

 

Schwert (2002, s.1) definierar anomalier som de empiriska resultat som inte stämmer 

överens med teorierna kring tillgångens beteende. Att anomalierna finns hävdar Schwert 

beror på att antingen så är (a) marknaden ineffektiv, och således finns det 

arbitragemöjligheter för investerarna, eller så (b) är de modeller som prisätter de 

underliggande tillgångarna (t.ex. CAPM) felaktiga. Anomalier som har uppdagats på 

börsen är många (se nedan); 
 

 Säsongsanomalier (såsom Januarieffekten (se exempelvis Rozeff & Kinney, 1976) 

och Halloweeneffekten (se exempelvis Bouman & Jacobsen, 2001)) 

 

 Småbolagseffekten (se exempelvis Debondt & Thaler, 1985; Lakonishok et al, 

1994) 

 

 P/E-effekten (se Tabell 1) 

 

 Låg “book to market”-effekt (se exempelvis Fama & French, 1992) 

 

 Momentum-effekten (se exempelvis De Bondt & Thaler, 1985) 

 
Schwert (2002) hävdar att anomalier har en tendens att försvinna när de har uppdagats och 

analyserats. Schwert reflekterar även över huruvida det faktiskt har funnits möjligheter att 

göra arbitrage-vinster eller om dessa anomalier enbart har varit statistiska avvikelser som 

har fått alldeles för stor uppmärksamhet. Varför dessa anomalier har tendens till att 

försvinna ger Schwert (2002, s.2-3) två möjliga förklaringar till: (a) investerare köper aktier 

i de företag som är undervärderade och väljer att sälja eller inta en kort position i aktier som 

är övervärderade. På grund av detta kommer aktierna att röra sig mot sitt rätta värde och 

således försvinner arbitragemöjligheterna. (b) Det urval som forskaren undersöker 

representerar inte hela marknaden och det uppstår partiskhet. 
 
Många av dessa anomalier förefaller vara väldigt enkla att hitta och följa, till exempel de 

mer generella säsongsanomalierna där den mest populära svenska versionen lyder “köp till 

sillen och sälj till kräftorna”, en allmänt vedertagen åsikt om att aktier förväntas gå bra 

under sommaren. Ett nyckeltal som ofta används vid värdering av aktier och som återfinns i 

nästan alla professionellt utförda aktieanalyser, men som enligt många även kan användas 

som ett verktyg för att skapa portföljer baserade på en av dessa många anomalier, är P/E-

talet. 



14 

 

2.5  P/E-effekten 

 

P/E-talet används för att mäta en akties pris med hänsyn till företagets vinst. Därigenom ger 

P/E-talet ett mått på företagets värdering då ett högre P/E-tal indikerar att investerare är 

villiga att betala mer för företagets vinst än aktier med låga P/E-tal (Saleh och Bitar, 2011, 

s.229). 

 

   
          

            
 

 
Forskning har visat att P/E-talet kan förutse framtida aktie-avkastningar (se exempelvis 

Basu, 1977; Lakonishok et al., 1994; Kelly et al., 2008). Basu (1977) kan anses vara en 

pionjär när det kommer till att undersöka om P/E-effekten existerar. Basu studerade 753 

företag på NYSE mellan åren 1957 och 1971 genom att skapa portföljer som uppdaterades 

årligen utifrån deras P/E-tal. Basu kom fram till att de portföljer som hade låga P/E-tal 

genererade en signifikant högre avkastning än portföljerna med högre P/E-tal efter att de 

hade riskjusterats. Basus studie ifrågasatte EMH och var den första att testa idén om att 

anomalier kunde påverka CAPM-modellens reliabilitet (Keim, 2006, citerad i Kelly et al, 

2008). Basus (1977) portföljsammansättningar resulterade i en genomsnittlig avkastning på 

9,34 % (Beta 1.11) för den höga P/E-talsportföljen och 16.3% (Beta 0.99) för den med lågt 

P/E. Forskning (se Tabell 1) har genomförts frekvent genom åren med syfte att undersöka 

P/E-effektens existens: 
 
Tabell 1:Sammanfattning av tidigare studier 

År Författare Urval  Tidsperiod Slutsats 
1977 Basu NYSE  1957-1971 Den existerade 

1983 Basu NYSE 1962-1978 Den existerade även 

om det tog hänsyn 

till 

småbolagseffekten 

1989 Johnson et 

al. 

NYSE 1979-1984 Den existerade 

bland höga P/E-tal 

1992 Fama & 

French 

NYSE/AMEX/NASDAQ 1963-1990 P/E-effekten 

existerade, fast 

bokfört värde hade 

starkare relation till 

abnorm avkastning 

1994 Lakonishok 

et al. 

NYSE/AMEX 1973-1993 Låga P/E-tal 

presterade bättre än 

höga 

2008 Kelly et al. ASX (Australien) 1998-2006 Den existerade 

 

Johnson et al. (1989) undersökte P/E-effekten, likt Basus studie (1977), och kom fram till 

att P/E-tal hade en viss inverkan på huruvida det blev en överkastning eller inte. Till 

skillnad från Basu (1977) kom Johnson et al. fram till att det var portföljerna med höga 
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P/E-tal som genererade en abnorm avkastning. Johnson et al. ger ingen förklaring på vad 

denna skillnad i resultaten beror på, medan andra ser att det är stor skillnad i de undersökta 

tidsperioderna (Kelly et al., 2008, s. 7).  

 

På den svenska marknaden har studier genomförts nästan lika länge som på övriga 

marknader, men under senare år har det främst varit studentuppsatser som har behandlat 

ämnet P/E-effekten. I Tabell 2 nedan sammanställer vi de existerande svenska studierna. 

 
Tabell 2: Sammanfattning av svenska studier 

År Författare Tidsperiod Slutsats 

1987 Gyllenhof & Johansson 1977-1986 Den existerade inte 

1995 Öhrn & Nilsson 1984-1993 Den existerade 

1998 Bernhult & Åhström 1994-1998 Den existerade inte 

2006 Gustafsson & Palm 1991-2004 Den existerade inte 

2011 Piórkowska & Stamenković 2000-2010 Den existerade inte 

2012 Chamoun & Hawsho 1999-2002 Den existerade inte 

 

Resultaten visar nästan enhetligt att P/E-effekten inte tycks existera på Stockholmsbörsen. 

Vissa undersökningar visade dock att en portfölj baserad på P/E-effekten kunde vara 

lönsam under vissa tidsperioder. Gustafsson & Palm (2006) fann att en investerare kunde 

generera en abnorm avkastning med denna metod mellan år 2000 och 2003, ett resultat som 

dock inte kunde återskapas av Chamoun & Hawsho (2012) under samma period.  

  Småbolagseffekten 2.5.1
 

Banz (1981) kom fram till att små företag på NYSE och AMEX hade en högre avkastning 

än vad de förväntades att ha enligt CAPM. Resultatet av detta blev att Banz (1981) hävdade 

att en investeringsmetod baserad på att köpa portföljer med små företag och sälja (blanka) 

portföljer med stora företag producerade en överavkastning på 20 % årligen efter att risken 

hade justerats. Stoll & Whaley (1983) trodde att denna överavkastning kunde bero på att 

man inte tagit hänsyn till transaktionskostnader och undersökte därför avkastningen efter att 

den hade blivit justerad för transaktionskostnader och marknadsrisker. De kom då fram till 

att avkastningen från aktier för små företag var mindre än avkastningen från aktier för stora 

företag om de var köpta och kvarhållda i minst två månader. Schultz (1983) kommenterade 

Stoll & Whaleys forskning och kom fram till att investerare kunde tjäna en överavkastning 

efter justering av transaktionskostnader igenom att kvarhålla små företag under en relativt 

kort tid.  

 
Forskning inom området har även resulterat i teorier om att P/E-effekten i själva verket är 

en proxy för småbolagseffekten, där mindre företag genererar en högre riskjusterad 

avkastning än större företag (Reinganum, 1980, s.44). Reinganum (1983) undersökte 

företag på NYSE och AMEX och kom fram till att både portföljer som var formade efter 

företagens storlek och portföljer rangordande efter P/E-tal genererade en överavkastning 

efter justering med CAPM. Dock kunde inte P/E-effekten bevisas när hänsyn togs till 

företagens storlek, vilket innebär att P/E-effekten enligt Reinganum kan vara en proxy för 

just småbolagseffekten. 
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Förklaringar till varför P/E-effekten är länkad till företagens storlek har inte blivit grundligt 

undersökta (Kelly et al., 2008, s. 7). En förklaring skulle som nämnt kunna vara att både 

effekterna fångar samma fenomen och underliggande effekt (Ryan et al., 2002; Cook och 

Rozeff, 1984). Detta menar Ryan et al. (2002) skulle kunna betyda att småbolagseffekten 

lika gärna är en proxy för P/E-effekten. Basu (1983) uppdaterade sin studie från 1977 och 

bekräftade att aktier med höga E/P-värden (samma sak som låga P/E-värden) genererade en 

signifikant högre medelavkastning även om man tog hänsyn till företagens storlek. Detta 

anses vara ett starkt argument mot Reinganums idé om att P/E-effekten är en proxy för 

småbolagseffekten. 

 Mean reversion 2.5.2
 

När priset på aktien ökar (minskar) så ökar (minskar) också P/E-talet förutsatt att vinsten är 

oförändrad. Forskning har dock visar att dessa förändringar i P/E över en längre tid 

fluktuerar kring ett medelvärde som den ständigt tycks röra sig mot (Kelly et al., 2008, s. 

8). Detta menar Weigand och Irons (2004) innebär att det finns ett negativt samband mellan 

P/E-talen och avkastningen. De låga P/E-talen tenderar att överprestera i relation till 

marknaden, medan de höga P/E-talen underpresterar (Dreman och Berry, 1995, s.21).  
 

Molodovsky (1955) kom fram till denna förklaring redan på 50-talet och noterade att om 

aktier fluktuerar så gör de det runt ett beräknat värde. Campbell och Shiller (1987) 

undersökte detta på just aktiekurser och vinst och kom fram till dessa variabler inte hade 

någon förutbestämd tidsbana när dessa sågs som enskilda. Däremot så kunde en tidsbana 

hittas då dessa tillsammans bildade en linjär form och därmed tenderar just P/E-talet att 

återvända till ett visst medelvärde på sikt (se Figur 5). Detta kallas för mean reversion, och 

är enligt vissa ett tecken på att företag med lågt (högt) P/E kommer att överprestera 

(underprestera) naturligt då kursen rör sig mot medelvärdet. 

 

 
Figur 5: Mean reversion 

Källa: Triwealth, 2013 
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Campbell och Shiller (1998) hävdar att denna “mean reversion” av P/E-tal framförallt beror 

på skillnader i priset, snarare än vinsten per aktie. Genom detta så kan slutsatsen av “mean 

reversion” på P/E-talet förklaras utav den finansiella marknadens utbud och efterfrågan 

(Kelly et al., 2008, s.9). Då förändringen av P/E-talen tycks bestå av förändringar i 

marknadens prissättning av aktien snarare än förändringar i vinst, och företag med låga 

P/E-tal tycks röra sig uppåt kan detta vara en förklaring till varför företag med låga P/E-tal 

överpresterar på marknaden. Om så är fallet kan prisförändringarna bero på att företagen 

anses vara undervärderade och att priset följaktligen stiger trots avsaknad av fundamental 

data som bekräftar att företaget faktiskt är undervärderat. Detta tyder på att marknaden inte 

är fullständigt effektiv, och att en strategi baserad på att köpa företag med lågt P/E kan vara 

lönsamt. 

 Irrationalitet bland investerare 2.5.3
 

En förklaring till marknadsineffektivitet hävdar Smidt (1968) kan vara att investerarna 

överreagerar på information, vilket då också påverkar P/E-talet genom att det kan finns en 

överdriven pessimism (optimism) i aktier med låga (höga) P/E-tal. Denna teori skulle 

enkelt kunna kallas för “investor overreaction” (Kelly et al., 2008, s. 10), d.v.s. investerares 

ovana att överreagera på ny information. Detta är något som har undersökts frekvent av 

många forskare (se exempelvis DeBondt & Thaler, 1985, 1987; Dreman & Berry, 1995). 

Dreman & Berry (1995, s.22) beskriver “investor overreaction” som den process som sker 

när investerare tenderar att överreagera på oväntade nyheter. Om förväntningarna på 

företag med låga P/E-tal är väldigt låga (pessimism) så överreagerar investeraren när goda 

nyheter uppdagas om företaget. Detsamma gäller även omvänt; dåliga nyheter gällande 

företag med högt P/E där investeraren är alltför optimistisk bemöts av en negativ 

överreaktion från investeraren. En i sammanhanget trivial ”dålig” nyhet från ett företag vars 

investerare är alltför optimistiska om framtida utveckling kan bemötas av orimliga kursras. 

Denna hypotes förespråkar att marknaden lägger extra vikt på ny information istället för 

gammal (Kelly et al., 2008, s.10).  

 

Figur 6 ger ett exempel på denna överreaktion på goda nyheter från ett företag som 

investeraren inte förväntar sig mycket av. Överreaktionen följs ofta av en korrektion, men 

denna kan ta lång tid och resultatet kan därmed bli att företag vars investerare har låga 

förväntningar, i regel företag med låga P/E-tal, ser en orimlig kursuppgång efter goda 

nyheter på grund av investerares irrationalitet. 
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Figur 6: Investerares överreaktion på goda nyheter 

 

Fischer Black (1986) förklarade överreaktionerna genom att hävda att investerare inte 

agerar baserat på information, utan på “oljud” (eng. noise): substanslöst skvaller, 

“magkänsla” och annan pseudo-information som inte är grundat i något mätbart. Enligt 

Black begår den “vanlige” investeraren ett antal misstag. De vanligaste problemen är att 

investeraren förlitar sig på obekräftad rådgivning från andra, inte diversifierar, säljer 

vinnare och behåller förlorare, investerar i dyra fonder med höga förvaltningsavgifter och 

försöker följa populära investeringsstrategier som inte fungerar. Kortfattat hävdar Black att 

oinformerade, okunniga investerare inte alls anammar den passiva strategin som förväntas i 

enlighet med den effektiva marknadshypotesen.  

 Hypotes 1 2.5.4
 

Det första vi vill undersöka är hur den faktiska (icke riskjusterade) avkastningen skiljer sig 

mellan de olika portföljerna, både jämfört med varandra (hög mot låg) samt mot 

marknaden. Vi väljer att jämföra den faktiska avkastningen mellan den höga P/E-portföljen 

och den låga P/E-portföljen för att se huruvida resultatet som Johnson et al. (1989) 

presenterade där portföljer med hög P/E genererade en högre avkastning än den med låg 

P/E stämmer även i detta fall. Utgångspunkten (nollhypotesen) är att det inte finns någon 

mätbar skillnad i faktisk avkastning mellan portföljerna. 
 
Hypotes 1a: Det finns ingen skillnad i avkastning mellan portföljen med låga P/E-tal 
jämfört med portföljen med höga P/E-tal 
 
Hypotes 1b: Det finns ingen skillnad i avkastning mellan en portfölj med låga P/E-tal 
och marknaden 
 
Hypotes 1c: Det finns ingen skillnad i avkastning mellan en portfölj med höga P/E-tal 
och marknaden 
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2.6 Capital Asset Pricing Model 

 

Capital Asset Pricing Model (CAPM) är en prissättningsmodell som syftar till att förklara 

sambandet mellan risken hos en tillgång och den förväntade avkastningen. Modellen 

utvecklades av Sharpe (1964), som därför ofta tillskrivs modellen. Men även Lintner (1965) 

och Mossin (1966) utvecklade självständigt modellen inom en kort tidsperiod och får 

därmed i många fall även ta del av äran för modellens popularitet. CAPM bygger på 

Markowitz (1952) moderna portföljvalsteori, och används än idag över hela världen för att 

bland annat beräkna avkastningskrav för företag och utvärdera portföljstrategier, och är inte 

sällan den enda modellen för tillgångsvärdering som lärs ut i många investeringskurser 

(Fama & French, 2004, s. 25). Modellen beräknar den förväntade avkastningen på en 

tillgång enligt följande formel: 

 

 

 Antaganden för CAPM 2.6.1
 

Något som investerare måste ta hänsyn till när de använder CAPM är de förutsättningar 

som antas råda när en analys genomförs med modellen. Modellen inkluderar de 

grundläggande förutsättningarna som ingår i Markowitz (1952) teori om portföljval, 

nämligen: 
 

 Investerare är riskaversa och rationella  

 

 Investeringen sker under en förutbestämd tidsperiod, investeraren bryr sig endast 

om varians och medelvärde och kan utan problem beräkna dessa för perioden. På 

grund av detta väljer investerare en effektiv portfölj i den meningen att portföljen 

(a) minimerar variansen givet en förväntad avkastning och (b) maximerar den 

förväntade avkastningen givet en varians. 

(Fama & French, 2004, s.26) 
 
Utöver dessa mest grundläggande förutsättningar adderade Sharpe (1964) och Lintner 

(1965) ytterligare två viktiga antaganden: 
 

𝑬 𝑹    𝑹𝒇   ß𝑴[𝑬 𝑹𝑴  𝑹𝒇] 
 
E(R) = Förväntad avkastning på tillgången 
Rf = Riskfri ränta, oftast en statsskuldväxel 
ßi = Betavärdet för tillgången med avseende på marknaden 
[E(RM) - Rf ] = Riskpremien, skillnaden mellan den förväntade 

avkastningen på marknaden och den riskfria räntan. 
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 Investerare är överens om fördelningen av tillgångarnas avkastning mellan perioden 

t-1 och t som oftast antas vara normalfördelad. Denna fördelning ses som den sanna 

fördelningen som används för att testa modellen. 

 

 Investerare har tillgång till obegränsad in- och utlåning till en riskfri ränta, som är 

lika stor för alla investerare och oberoende av mängden som lånas.   

 
Följande ytterligare förtydligande antaganden som till viss del härleds från ovanstående 

antaganden brukar också antas gälla vid användandet av CAPM: 
 

 Marknaden antas vara fullständigt effektiv; investerare har tillgång till samma 

information och det finns inga arbitragemöjligheter. 

 

 Inga transaktionskostnader eller skatter existerar 

 

 Investerare har tillgång till och kan investera i alla typer av tillgångar, i obegränsat 

små andelar. 

 

 Kritik mot CAPM 2.6.2
 

Trots att CAPM är en av de mest använda modellerna inom finansvärlden för att värdera 

tillgångar och riskjustera avkastningar har den fått utstå en hel del kritik under sitt 40-åriga 

liv.  
 
Genom att begrunda de antaganden som medföljer modellen är det för många lätt att hävda 

att modellen fallerar redan inledningsvis på grund av dessa orimliga antaganden om 

marknaden. Antagandet om fri in- och utlåning till en riskfri ränta är enligt Fama och 

French (2004) orealistisk och trots att Fischer Black (1972) senare modifierade modellen 

genom att exkludera behovet av fri in- och utlåning till riskfri ränta genom att introducera 

möjligheten att blanka aktier ses även detta antagande vara orimligt om man ser till 

verkligheten där dessa transaktioner inte alltid är möjliga eller tillåtna (Fama & French, 

2004, s. 29). Annan kritik som har framförts mot CAPM är antagandet om en fullständigt 

effektiv marknad, en fråga som ständigt är aktuell när man diskuterar den effektiva 

marknadshypotesen och CAPM.  

 

Richard Roll (1977) presenterade en analys av empiriska granskningar av CAPMs 

reliabilitet och drog slutsatsen att modellen inte går att testa på grund av dess konstruktion. 

Ett av argumenten Roll framförde var att marknadsportföljen, som är en av grundstenarna i 

modellen (RM), inte kan beräknas då den enligt CAPMs mest grundläggande antagande 

måste anses innehålla alla tillgångar på hela marknaden, det vill säga råvaror, 

familjeklenoder, frimärkssamlingar, fastigheter och allt annat som har något värde. 

Avkastningen på alla dessa tillgångar kan inte beräknas, och modellen kan således inte 

testas empiriskt. 
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Fama & French (1993) vidareutvecklade senare CAPM till att inkludera ytterligare faktorer 

i syfte att stärka modellen och bemöta en del av kritiken som lagts fram. Resultatet blev den 

nu välkända trefaktor-modellen som utöver beta (ß ) från CAPM även tar hänsyn till 

företagens storlek och värde på marknaden (Fama & French, 1993, s. 3). Denna nya modell 

ansågs förklara en större del av tillgångars avkastning än CAPM. Utöver trefaktor-modellen 

har även ett antal andra modeller tagits fram som alternativ till CAPM. De mest välkända är 

bland annat Carharts (1997) fyrfaktor-modell – en vidareutveckling av trefaktor-modellen 

som även tar hänsyn till momentum-effekten – och Stephen Ross (1976) Arbitrage Pricing 

Theory som inkluderar ännu fler faktorer. 

 

Trots att det finns många kompletterande värderingsmodeller är CAPM fortfarande den 

mest använda, och anses av många vara fullt acceptabel trots att man kan argumentera mot 

dess tillförlitlighet. Welch (2008, s. 1) fann att upp till 75 % av tillfrågade professorer inom 

finans rekommenderar CAPM, 10 % rekommenderar Fama & Frenchs trefaktor-modell och 

resterande rekommenderar alternativa värderingsmodeller. Vi har i detta arbete valt att inte 

ifrågasätta CAPMs pålitlighet, utan utgår från att modellen är användbar i enlighet med den 

studie av Kelly et al. (2008) som vi har valt att replikera.  

 

 Jensens alfa 2.6.3
 

Jensen alfa är ett nyckeltal som används för att mäta den abnorma avkastningen av en 

tillgång eller portfölj utöver den förväntade avkastningen. Det används ofta för att 

utvärdera fondförvaltares arbete och är ett enkelt nyckeltal att ta fram. Det beräknas genom 

att använda CAPM, och eftersom Jensens alfa är en härledning av CAPM så gäller samma 

antagande för denna som för CAPM (Jensen, 1968,s. 290). Jensens alfa kan ses som en 

regressionslinje där ”alfat” är interceptet där regressionslinjen beskär den vertikala y-axeln 

(se Figur 7). Formeln för Jensens alfa är följande: 

 

         [   ß           ] 
 

Om den riskfria räntan subtraheras från båda sidorna kvarstår: 

 

           ß            
 

    = Interceptet i CAPM 
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Figur 7: Jensens alfa 

 

Denna formel kan användas för att jämföra skillnaden mellan vad en tillgång bör ge för 

avkastning enligt CAPM och vad den faktiskt ger. En investering som har generat en 

överavkastning kännetecknas av ett positivt alfa-värde. Detta alfavärde bör enligt EMH 

fluktera kring noll om marknaden verkligen är effektiv. Genom att erhålla ett positivt alfa-

värde som är signifikant kan således avkastningen sägas vara abnorm. Vi kommer i detta 

arbete använda Jensens alfa som ett verktyg för att undersöka huruvida våra undersökta 

portföljer har genererat en abnorm avkastning.  

 

 Hypotes 2 2.6.4
 

Det andra vi vill undersöka är huruvida den riskjusterade avkastningen skiljer sig åt mellan 

portföljerna. Genom att använda en regressionsmodell kan den abnorma avkastningen, som 

är den riskjusterade medelavkastning av portföljerna, tas fram. Syftet med hypoteserna är 

således att få en procentuell siffra på en möjlig överavkastning och undersöka huruvida det 

är möjligt att öka avkastningen utan att öka risken. 

 

Hypotes 2a: Den riskjusterade medelavkastningen skiljer sig inte ifrån noll i den 
portfölj som innehåller låga P/E-tal 
 
Hypotes 2b: Den riskjusterade medelavkastningen skiljer sig inte ifrån noll i den 
portfölj som innehåller höga P/E-tal 
 
Hypotes 2c: Den riskjusterade medelavkastningen av portföljen med låga P/E-tal 
skiljer sig inte från portföljen med höga P/E-tal 
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3 METOD  

 

Den teoretiska metoden innehåller en diskussion kring vårt val av forskningsmetod och synsätt 

för det problem vi undersöker. Syftet är att ge läsaren en förståelse kring det angrepssätt vi 

använder oss av och hur vi speglas av de teorier vi har använt oss av. Efter detta presenteras 

den praktiska metoden vars syfte är att visa vårt praktiska tillvägagångssätt.  
 

3.1 Förförståelse 

 

Uppsatsförfattarna har ett genuint intresse för finansiell teori och har redan befintligt breda 

förkunskaper om den finansiella marknaden. Båda författarna har läst Financial 

management på D-nivå och har därigenom fått kunskaper om finansiella teorier och 

modeller. Författarna har viss vana av att analysera data och har goda kunskaper inom 

databearbetning. Något arbete i samma utsträckning har inte genomförts av författarna 

sedan tidigare, men författarna anser sig själva ha den kunskaper som krävs för en studie 

likt denna. 
 
Författarna anser sig själva ha en neutral syn gällande ex. effektiva marknader, CAPMs 

reliabilitet etc. Dessa teorier kan i vissa fall anses vara kontroversiella, då delade meningar 

råder kring dem inom forskningsvärlden. Syftet med studien är främst att undersöka P/E-

effekten, så ett ställningstagande kring huruvida marknaden är effektiv eller inte kan 

därmed skapa skevhet i studien. Resultatet bör inte påverkas av den förförståelse som 

författarna har eftersom ett neutralt ställningstagande används och den insamlade datan är 

utav stor kvantitet. Resultaten av den analyserade datan presenteras i statistiska termer och 

kan således inte färgas av författarnas förförståelse. 

 

3.2 Litteratursökning 

 
Under arbetets gång har vi använt många tidigare studier för att presentera en teoretisk 

grund bakom hypotesgenereringen, och som ett verktyg för att ta fram en 

undersökningsmetod som passar för denna typ av undersökning. Vi har främst inhämtat 

information från finansiella tidsskrifter som har publicerat forskningsresultat, såsom till 

exempel Journal of Finance, Journal of Business, Journal of Financial Economics och 

liknande. Stora delar av litteratursökningen har skett i databaser av olika typer.  

 

I ett tidigt skede har vi använt oss av Google Scholar, som är en sökmotor anpassad för just 

forskningsartiklar och kan filtreras till specifika ämnesområden och presentera resultat som 

finns tillgängliga i många olika databaser. Vi har granskat forskningsmaterial från tidigt 50-

tal fram till 2013 för att få en så bred bild som möjligt av diskussionen kring olika teorier 

och forskningsmetoder. Vi har i största möjliga mån försökt använda oss av material som är 

granskat av andra forskare (eng. peer reviewed). Genom Google Scholar har vi inhämtat 

information från många olika databaser med forskningsartiklar och publicerade böcker, 

såsom till exempel Social Science Research Network (SSRN), Business Source Premier 

(EBSCO) och Emerald Fulltext. 
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På den svenska marknaden har tidigare forskning främst bestått av studentuppsatser. Vi har 

valt att inkludera dessa för att få en uppfattning om tidigare forskning på 

Stockholmsbörsen, trots att vi inte nödvändigtvis anser att den metod eller det urval som 

har använts i dessa studier är optimala. Då dessa studier inte är granskade av andra forskare 

har vi inte använt dessa studier som någon sorts inspirationskälla vad gäller metod, och 

resultaten presenteras främst för att ge oss en möjlighet att jämföra våra resultat med någon 

tidigare form av forskning på Stockholmsbörsen. Huruvida resultaten från dessa 

undersökningar är korrekta och generaliserbara låter vi vara osagt. 

 

Nyckelord som använts vid artikelsökning: P/E-effekten, CAPM, Effektiva 

marknadshypotesen, anomalier, småbolagseffekten, investerares irrationalitet, mean 

reversion, beta, regression, etc.  

 

3.3  Forskningsstrategi 

 

En samhällsvetenskaplig studie sägs oftast kunna genomföras på två olika sätt, antingen 

som (a) kvalitativ eller (b) kvantitativ. Bryman & Bell (2003, s. 40) presenterar skillnaderna 

mellan forskningsstrategierna enligt följande tabell; 
 
Tabell 3: Grundläggande skillnader mellan kvantitativa och kvalitativa forskningsstrategier 
 

Kvantitativa Kvalitativa 

Teori relaterat till forskning Deduktiv Induktiv 

Kunskapsteoretisk inriktning Positivism Hermeneutik 

Ontologisk inriktning Objektivism Konstruktionism 

 
De studier som bl.a. Basu (1977) har gjort använder sig av den kvantitativa 

forskningsmetoden, eftersom denna tillämpar sig bäst för arbeten av denna typ där stora 

mängder data ska granskas och analyseras. Denna uppsats ses som en replikering av de 

tidigare studier som undersökt P/E-effekten och därmed används samma forskningsstrategi 

som dessa. En kvalitativ studie inom detta ämnesområde är inte riktigt passande, då 

självaste problemet grundar sig i stora mängder kvantitativ data. En kvalitativ version av 

denna undersökning skulle till exempel kunna genomföras genom att intervjua investerare 

som anammat en P/E-metod för att skapa portföljer, men risken anses vara stor att det inte 

resulterar i data som är mätbar och statistiskt applicerbar på samma sätt som analys av 

större mängder kvantitativ data direkt från en databas.  

 

3.4 Metodologi 

 

I den samhällsvetenskapliga metoden finns det två angreppsätt som forskaren kan använda 

sig av för att förklara kopplingen mellan teori och resultat. Dessa är induktiv studie eller 

deduktiv studie. 
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Den induktiva studien beskriver Bryman & Bell (2003, s. 25) som att självaste teorin är 

resultatet av forskningsansatsen. Med detta så ser forskaren först på observationerna och 

drar utifrån dessa slutsatser, och således så skapas teorier och modeller utifrån slutsatserna. 

Den deduktiva studien är den direkta motsatsen till den induktiva; forskarna använder sina 

redan befintliga kunskaper inom ett område och med hjälp av detta genereras hypoteser 

som sedan ska testas empiriskt. Det första steget i en deduktiv studie är att samla in teori 

och generera hypoteserna, som sedan leder till datainsamlingen för att slutligen testa dessa 

hypoteser som antingen förkastas eller inte (Bryman & Bell, 2003, s.23). Figur 7 nedan 

visar en illustration av den deduktiva forskningsprocessen. 

 

 
Figur 8: Den deduktiva forskningsprocessen 

 
Den deduktiva studien är den vanligaste metoden att använda sig av i en finansiell studie av 

denna typ och det är denna metod som denna studie använder sig utav. Genom att generera 

hypoteser grundade i teorier kring EMH, CAPM och P/E-strategin ämnar vi med hjälp av 

datainsamlingen testa dessa hypoteser. Genom att använda olika statistiska test och ett 

gränsvärde (se avsnitt 3.5.4) så kan hypoteserna antingen förkastas eller ej. Genom detta 

kan vi endera bekräfta de teorier vi utgått ifrån, eller - om resultaten motsäger existerande 

teorier - ifrågasätta teoriernas riktighet. 
 

 Ontologi 3.4.1
 

Den första frågan som en forskare på ett filosofiskt plan bör ställa sig är: ”Vad har allt som 

existerar för natur?”. Undersökningen av denna fråga, vad som egentligen existerar och hur 

den existerar, utgör grunden för den ontologiska grenen av filosofi. 

 
Frågor som rör ontologi kan beskrivas som lärandet om det som är (Bryman & Bell, 2005, 

s. 33), och frågan som man ofta ställer sig i samband med framtagandet av den ontologiska 

ståndpunkten är huruvida det finns en verklighet oberoende av betraktaren. Den ontologiska 

Teori 

Hypoteser 

Datainsamling 

Resultat 

Nollhypoteserna 
förkastas om möjligt 
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ståndpunkten är viktig att reflektera över inför ett arbete av denna typ då det utgör själva 

grunden för hur observerad information ska betraktas. För att tydliggöra detta finns det två 

ståndpunkter inom ontologi som kan användas för att beskriva den filosofiska ståndpunkten 

gällande hur världen är beskaffad: realism och konstruktionism. 

 
Realism, ofta även kallad objektivism, är ståndpunkten som hävdar att det observerade och 

dess innebörd är oberoende av observatören: verkligheten ser ut som den gör oberoende av 

om vi betraktar den eller inte (Bryman & Bell, 2005, s. 33). Dess raka motsats, 

konstruktionism, säger istället att verkligheten, och hur vi uppfattar den, beror på hur vi 

tänker om den och hur vi kommunicerar med varandra om den (Bryman & Bell, 2005, s. 

34). Det finns alltså ingen generaliserbar, definitiv bild av verkligheten som kan presenteras 

objektivt, utan det är alltid en fråga om tolkning. 

 
I detta arbete har vi anammat en objektivistisk ståndpunkt där vi anser att det finns en 

verklighet som går att betrakta, som dessutom är oberoende av oss som betraktare och inte 

påverkas av oss direkt. 

 

 Epistemologi 3.4.2
 

När den ovan ställda frågan om naturen av det som existerar har besvarats är den andra, 

närbesläktade frågan som bör besvaras: ”Hur kan vi få kunskap, om vi nu kan få 

kunskap?”. Denna fråga berör kunskapsteorin eller den epistemologiska ståndpunkten. 

Epistemologin berör läran om vetandet, och ställer sig frågande till huruvida det finns något 

som kan kallas för objektiv kunskapsinhämtning. Likt den ontologiska ståndpunkten väger 

den epistemologiska aspekten mellan en mer objektiv, eller förklarande, ståndpunkt, samt 

en mer subjektiv och tolkande ståndpunkt. 

 
Den förklarande epistemologin hävdar att verkligheten kan studeras och förklaras på ett 

neutralt och objektivt sätt. Forskaren observerar studieobjektet utan att objektet, eller 

resultatet, påverkas av förutfattade meningar, förväntningar eller andra faktorer som 

härstammar från observatören. 

 

 
Figur 9: Förklarande epistemologi 

 
 

Den förstående epistemologin är mer subjektiv, och säger att verkligheten tolkas av den 

som studerar den och all kunskap om verkligheten är därför subjektiv. Forskaren tolkar 

studieobjektet och denna tolkning kan färgas av forskaren, något som förhindrar 

möjligheten att man sedan kan hävda att det observerade är generaliserbart och en 

”sanning” som inte modifieras av betraktaren. 
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Figur 10: Förstående epistemologi 

 

Under detta arbete kommer vi att anamma den förklarande epistemologin, då vi vid 

granskning och beräkning av den inhämtade datan inte kommer att bedöma denna 

subjektivt utan endast observera det vi studerar, utan att låta det påverkas av förutfattade 

meningar såsom till exempel förhoppningar om ett visst resultat.  

 Vetenskapsteoretiskt perspektiv 3.4.3
 

Det vetenskapsteoretiska perspektivet rör vad som kan betraktas som godtagbar kunskap 

inom ett ämnesområde (Bryman & Bell, 2005, s. 27). I många fall handlar diskussioner 

gällande vetenskapsteoretiska perspektiv om huruvida den mer sociala verkligheten kan och 

bör studeras på samma sätt och med samma metoder som tillämpas inom naturvetenskapen 

(Bryman & Bell, 2005, s. 27). Förespråkare för denna typ av forskningsmetoder är också 

ofta anhängare till positivismen. Positivismen erkänner bara säkra fakta och observerbara 

fenomen. Introspektion och teologiska övertygelser är inte grund för att dra några 

vetenskapliga slutsatser, utan man skiljer noga på fakta (verklighet) och värden (ideal). 

Under positivismen anses vetenskapens uppgift vara att hitta mönster och 

regelbundenheter, att kunna generalisera och skapa universella lagar som kan appliceras i 

flera situationer än endast den undersökta. Forskaren måste hålla en distanserad, neutral och 

objektiv relation till studieobjektet (Bryman & Bell, 2005, s. 27). 
 
Hermeneutiken är en vetenskapsteori som lägger större vikt vid förståelse och tolkning. 

En förutsättning är att all information tolkas i relation till det vi redan vet. Man söker inte 

en absolut sanning utan syftar till att förstå snarare än att förklara. Figuren nedan visar hur 

ett samband mellan epistemologi och ontologi kan sammanfattas i det vetenskapsteoretiska 

perspektivet. 
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Figur 11: Samband mellan epistemologi och ontologi 

 
Då vi under arbetets gång lägger stor vikt vid objektivitet och generaliserbarhet, med syftet 

att undersöka huruvida det finns återkommande mönster på den svenska börsen med 

metoder som innebär objektiv granskning av färdigställd data, anser vi att vi till största del 

kommer att anamma ett positivistiskt perspektiv. Dock är det viktigt att påpeka att termen 

positivism, och sambandet mellan positivism och hermeneutik, inte är något som är 

universellt definierat och accepterat, utan begreppen används på skilda sätt i litteraturen 

(Bryman & Bell, 2005, s. 27). Den stora skillnaden är att positivismen ämnar förklara, 

generalisera och tolka informationen objektivt utan samma vikt vid att försöka förstå varför 

det observerade är som det är. Målet med vår forskning är inte heller att förklara vad dessa 

eventuella anomalier kan bero på, eller varför de inte existerar. Vi ämnar undersöka data 

objektivt för att fastställa huruvida det finns mätbara mönster som kan användas för att 

skapa en abnormt avkastande portfölj. 
 

3.5 Studiens genomförande 

 

Denna studie replikerar till stor del studierna som Basu (1977) och Kelly et al. (2008) har 

genomfört. Studien är till viss del något mer koncentrerad, då den främst undersöker om 

investerarna kan tjäna pengar på att använda en portföljstrategi som baseras på P/E-

effekten. Kelly et al. (2008) replikerade Basus studie, men utvärderade också bland annat 

olika former av regressionsanalyser och business failure prediction models med syfte att 

eliminera företag som riskerade att gå i konkurs från portföljerna för att öka avkastningen 

ytterligare. Vi har valt att exkludera dessa modeller från vår studie, då Kelly et al. (2008) 

inte fick fram en stor skillnad när de använde modellerna för att eliminera potentiella 

konkursföretag (Kelly et al., 2008, s. 22). Datainsamlingen har gjorts från Thomson 

Datastream Advance, vilket är en databas som förmedlar historisk information om bl.a. 

aktiepriser, finansiell data, aktieindex och räntor.   

 

Den praktiska metoden kan sammanfattas enligt följande punkter: 
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 Alla företag på stockholmsbörsen (SSE) är undersökta, exklusive finansiella 

företag, mellan åren 2004 och 2012 

 

 P/E-talen är beräknade den 1 april varje år från 2004-2011 

 

 Varje år rangordnas företagen i fem (5) olika portföljer som innehåller en lika stor 

andel aktier, rangordnade från låga till höga P/E-tal 

 

 Avkastningen från företagen är beräknade månadsvis med en logaritmisk 

avkastningsformel (se 3.5.3) 

 

 Statistiska tester (t-test) är utförda för att jämföra medelavkastningen mellan 

portföljerna och marknaden (Affärsvärldens generalindex, AFGX) 

 

 Regressionsanalyser är utförda för att beräkna den överavkastning (alfa) som 

kvarstår efter att avkastningen har riskjusterats. En jämförelse av överavkastningen 

mellan de olika portföljerna görs för att fastställa huruvida portföljen med lågt P/E 

har en högre överavkastning än portföljen med högt P/E 

 Urval 3.5.1
 

Vi har valt att undersökta tidsperioden 2004-2012 (96 månader), då studier av den svenska 

marknaden i stor utsträckning har genomförts i tidsintervall innan dess (se exempelvis 

Gustafsson & Palm, 2006). Denna tidsperiod får både med en bull market - en period av 

kraftiga uppgångar (2004-2007) - och en bear market som följde finanskrisen som drabbade 

stora delar av världen med start strax efter ovanstående period.  

 
Alla företag som har verkat på Stockholmsbörsen mellan åren 2004 och 2012 har tagits 

med (inklusive döda och uppköpta företag). Dessa listor har vi kunnat skapa genom att 

hämta data från Thomson Datastream, som har möjlighet att inkludera både “döda” och 

“levande” företag. Eftersom de flesta svenska företag brukar ha aktier som indelas i 

antingen A eller B-aktier, där skillnaden är att A-aktier har högre rösträtt, så har vi valt att 

begränsa oss till den aktie som handlas mest frekvent på börsen. Detta går att anpassa 

sökningarna i Thomson Datastream till att enbart ta med “major securities”, vilket gör att 

endast den aktie som det handlas mest frekvent inom tas med. Utifrån dessa företag så har 

vi valt att exkludera företag som verkar inom följande sektorer:   
 

 Banker 

 Finansiella tjänster 

 Försäkringar 

 Fastigheter 

Dessa har vi valt att exkludera eftersom dessa har en annorlunda kapitalstruktur än vanliga 

företag och exkluderas därför ofta från liknande studier. Investmentföretag vars vinst beror 

på avkastningen från andra företag som de har investerat i har också exkluderat eftersom 

deras avkastning till stor del beror på hur aktierna i underliggande värdepapper utvecklas. 
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Basu (1977) och Kelly et al. (2008) exkluderade också finansiella företag av samma 

anledning. De företag som Thomson Datastream inte har haft nödvändig datainformation 

om (priser eller finansiell data) har också exkluderats från urvalet av naturliga skäl. I listan 

nedan sammanfattas vår urvalsprocess: 
 
Tabell 4: Urvalsprocess 

Totalt antal företag på listan den 1 april 2004 - 1 april 2012 693 

Företag som exkluderats (91) 

Företag som saknar relevant data (248) 

Totala antalet företag i urvalet 354 

 

 Portföljkonstruktion 3.5.2
 

Konstruktionen av portföljerna sker genom att P/E-talen hämtas från Thomson Datastream 

och sedan sorteras i storleksordning med hjälp av Excel. Aktierna delas sedan upp 

proportionerligt i största möjliga utsträckning genom att skapa fem portföljer som 

innehåller 20 % av det totala antalet aktier i varje portfölj. Portföljerna namnges med 

bokstäverna A till E, tabell 5 ger en bild av sorteringen. 
 
Tabell 5: Sortering av portföljer 

 
 

Aktiernas P/E hämtas direkt från Thomson Datastream och beräknas således inte manuellt, 

utöver ett antal stickprov som genomförs för att minimera riskerna för felaktigheter i 

beräkningarna. Formeln som används för att beräkna P/E enligt Thomson Datastream är:  

 

(Källa: Datastream user guide, issue 5, s. 23) 
 
Värt att notera är att vi har valt ett brytdatum den 1 april varje år som tidpunkt när vi 

rekonstruerar portföljerna med nästa års P/E-data. Vi valde detta datum i enlighet med Basu 

 
Pt = Pris för dag t  
Nt = Antalet utestående aktier vid dag t 
Et = Mest aktuell vinstdata tillgänglig vid dag t  
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(1977) som valde samma period för att omfördela portföljerna. Vi anser, likt Basu, att 

investerare vid denna tidpunkt bör ha tillgång till uppdaterad information från flertalet 

företag.  

 

I undersökningen av Kelly et al. (2008) genomfördes två simultana analyser, där det i de i 

den ena ”versionen” inkluderade företag med negativa P/E-värden i en separat portfölj för 

att undersöka avkastningen av dessa. Vi har i detta arbete valt att exkludera företag med 

negativa P/E-värden då det avviker från vårt ursprungliga syfte som är att undersöka 

företag med positiva P/E-tal.  

 

För att beräkna avkastningen på innehaven i portföljen har Thomson Datastreams Return 

Index (RI) använts. RI simulerar innehavet i en vald tillgång genom att presentera 

avkastningen ur ett investerarperspektiv där utdelningar återinvesteras i tillgången under 

perioden enligt följande formel. 

 

(Källa: Datastream Advanced Walkthrough, 2005, s. 8) 

 

Avkastningen visas på ett liknande sätt som ett vanligt index där ”värdet” (index) sätts till 

100 i periodens början för att lättare kunna presentera avkastningen.  

 

Om företagen går i konkurs eller blir uppköpta under analysperioden har vi valt att 

behandla avkastningen som om investeraren var fullständigt passiv och inte fattade några 

aktiva beslut (d.v.s. inte paniksålde innehavet baserat på rykten eller nyhetsartiklar). Detta 

innebär att innehavet i en viss aktie försvinner fullständigt vid konkurs (avkastningen blir 

såldes -100 %). När företag blir uppköpta kontrollerar vi vilket företag som har köpt upp 

dessa, samt vilka ersättningar som erbjuds investeraren och anpassar portföljen och/eller 

avkastningen efter detta.  
 

 Jämförelse av avkastningen 3.5.3
 

När aktierna har sorteras enligt P/E-talen och portföljerna har skapats beräknas den 

månadsvisa avkastningen för att kunna jämföra den icke riskjusterade (faktiska) 

avkastningen mellan portföljerna i enlighet med Hypotes 1. Utöver jämförelse av faktisk 

avkastning mellan portföljerna med låg och hög P/E jämförs även den faktiska 

𝑹𝑰𝒕   𝑹𝑰𝒕−𝟏   
𝑷𝒕   𝑫𝒕

𝑷𝒕−𝟏
   

 
RIt = Return Index för dag t  
RIt-1 = Return Index för dag t-1 
Pt = Tillgångens pris dag t 
Pt-1 = Tillgångens pris dag t-1 
Dt = Utdelning dag t   
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avkastningen mellan dessa portföljer och marknaden. Marknadsavkastningen baseras i detta 

fall på den faktiska avkastningen av Affärsvärldens Generalindex (AFGX), som vi valde då 

den innehåller alla aktier på Stockholmsbörsen och därmed enligt oss är ett bra 

jämförelseindex.  
 
För att beräkna den faktiska avkastningen av såväl portföljerna som jämförelseindexet har 

vi valt att beräkna den logaritmiska avkastningen istället för den aritmetiska avkastningen. 

Den logaritmiska avkastningen anses vara bättre när man ska undersöka genomsnittliga 

avkastningar under en längre tidsperiod (Benninga, 2000, s. 132), något som visas med ett 

exempel nedan: 
 

Aritmetisk avkastning Logaritmisk avkastning 

    [          ]            [         ] 

 
Anta att en aktie kostar 100 SEK. Om priset ökar till 150 SEK blir den aritmetiska 

avkastningen (150/100) - 1 = 50 %. Om priset på aktien dagen efter sjunker tillbaka till 100 

SEK blir den aritmetiska avkastningen dag två (100/150) - 1 = -33,3 %. Den genomsnittliga 

avkastningen under dessa två dagar blir således (0.50 + (-0.333)) / 2 = 8,3 %. Detta är 

missvisande då aktien har återgått till sitt ursprungspris och den effektiva avkastningen 

därmed är 0 %. 

 
Om samma exempel används med en logaritmisk avkastning får vi följande resultat. 

Ökningen från det ursprungliga 100 SEK till 150 SEK genererar en logaritmisk avkastning 

som är ln(150/100) = 40,5 %. Fallet tillbaka till 100 SEK genererar en logaritmisk 

avkastning på ln(100/150) = -40,5 %. Den genomsnittliga avkastningen under dessa två 

dagar blir således (0.405 + (-0.405)) / 2 = 0 %. Den logaritmiska avkastningen är därför 

mer rättvisande. Notera dock att dessa förändringar är tydligast vid större förändringar i 

pris, och vid små prisförändringar är skillnaden mellan de använda metoderna försumbar.  

 

 Riskjustering 3.5.4

 
För att undersöka huruvida en överavkastning har genererats så har formeln för Jensens alfa 

använts. Denna formel subtraherar den riskfria räntan ifrån portföljens månadsavkastning, 

och således riskjusteras tillgången. Den riskfria räntan som vi har använt oss av är en 30-

dagars svensk stadsskuldväxel (SSVX). Tidigare studier (se Basu, 1977;Kelly et al., 2008) 

har använt sig av 30-dagars statskuldväxlar, något som ses vara vanligt att använda som 

den riskfria räntan inom den finansiella forskningsvärlden. 

 

Genom att subtrahera den riskfria räntan ifrån portföljernas månadsavkastning och 

marknadens månadsavkastning, så kan en regressionsanalys utföras mellan dessa. Vi har 

gjort analyserna i Microsoft Excel, och använt tillägget ”analysis tool pack” som möjliggör 

regressionsanalyser i Excel. De regressioner som har gjorts har utförts mellan följande 

scenarion. 
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 Låga P/E-tal mot markanden 

 

 Höga P/E-tal mot markanden 

 

 Låga P/E-tal mot höga P/E-tal 

 

Regressionsanalysen har gjorts över hela tidsperioden (2004-2012) så 96 olika 

observationer har inkluderats i regressionerna. Genom regressionsanalysen fås både ett 

alfa- och betavärde och om dessa är märkbart signifikant skilda mellan portföljen och 

marknaden. Ett positivt (negativt) alfavärde kännetecknar att den undersökta portföljen har 

genererat en bättre (sämre) avkastning än markaden. 

 

Gränsvärden på 10 %, 5 % och 1 % har använts för att påvisa om ett resultat har varit 

signifikant eller inte. När en regressionsanalys genomförs redovisas ett p-värde som 

används för att säkerställa om resultaten är statistiskt signifikanta. Om p-värdet är 0.01 

innebär det i vårt fall att avkastningen i 99 fall av 100 kommer att skilja sig från marknaden 

eller den andra portföljen som jämförelsen görs mot. Vi anser att ett gränsvärde på 

maximalt 10 % bör användas för att kunna hävda att resultaten är statistiskt signifikanta och 

att metoden som undersöks kan användas som en investeringsstrategi.  

 

Analysen ger också ett R2-värde som ger en förklaringsgrad på hur bra modellen har 

förklarat den faktiska avkastningen. En förklaringsgrad på 100 % visar att modellen (i detta 

fall CAPM) förklarar den verkliga avkastningen till fullo. En låg förklaringsgrad kan 

innebära att den modell som har använts inte förklarar den förväntade avkastningen 

tillräckligt bra. Resultatet på regressionsanalysen, och en möjlig överavkastning, skulle då 

kunna ifrågasättas.  

 

3.6 Kritik av metodval 

 

Det är såklart möjligt att reflektera över hur vi har valt att genomföra arbetet, både gällande 

urvalsprocessen och praktiska metoden. Den tidsperiod vi har valt att undersöka innefattar 

en stor finansiell händelse (finanskrisen). Denna händelse skulle kunna påverka vårt 

slutresultat, då P/E-talen kan ha påverkats kraftigt av aktiers prisras. Resultatet skulle till 

exempel kunna vara statistiskt signifikant under just dessa år. För att bemöta detta har vi 

kortfattat valt att granska skillnaden i avkastning mellan vissa perioder, men syftet med 

arbetet är att undersöka huruvida en investeringsstrategi baserat på P/E-tal kan vara 

användbar under en längre tidsperiod av både upp- och nedgångar, så det är inte något som 

vi inkluderar i frågeställningen.  
 
Andelen företag som Thomson Datastream ej kunnat tillhandahålla data om vad gäller 

aktiepriser eller annan viktig finansiell data kan tyckas vara rätt stor. Detta är givetvis ett 

stort bortfall för studien, och en mer omfattande tillgång till data för företagen som 

granskats skulle kanske ha påverkat resultaten något. Trots detta är det inte ovanligt att 

exkludera företag som inte tillhandahåller den nödvändiga datan vid undersökningar av 

denna typ, och vi anser att beslutet att exkludera dessa företag inte strider mot normala 
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procedurer. Kelly et al. (2008), som vi har valt att replikera, exkluderade 57 % av företagen 

på grund av avsaknad av nödvändig finansiell data eller då de verkade inom ”fel” sektor.  

 

Det är beklagligt att det inte finns ett större utbud av forskning om P/E-effekten på den 

svenska marknaden, då resultatet av denna brist har inneburit att vi har tvingats använda oss 

av studentuppsatser i en större utsträckning för att kunna jämföra våra resultat med tidigare 

studier. Studentuppsatser är såklart inte per automatik diskvalificerade på grund av att de 

inte har granskats, men vi hade gärna sett mer forskning även av det ”tyngre” slaget. Det är 

även tydligt att all tidigare studentforskning kring P/E-effekten har använt liknande 

metoder, något som vi har undvikit i förhoppning om att få ett mer generaliserbart resultat. 

Kanske kan detta försvåra jämförelse mellan resultaten.  

 

Slutligen är vi också medvetna om att en brist i beräkningarna uppstår när 

transaktionskostnader och skatter inte tas med i beräkningarna. Detta är dock väldigt svårt 

att göra, då såväl skatter som transaktionskostnader kan variera beroende på hur man väljer 

att investera. Detta innebär att resultatet blir något mindre användbart i form av 

rekommendationer till privata investerare, men vi anser ändå att resultaten kan användas för 

att ge en fingervisning om huruvida strategin är användbar eller inte.  

 

 Validitet, reliabilitet och överförbarhet 3.6.1
 

I en studie så är det viktigt att den insamlade datan kan anses vara valid (relevant) och 

reliabel (trovärdig) och till viss mån också generaliserbar. Enligt Bryman & Bell (2003, s. 

93-94) handlar reliabilitet om de frågor som berör måttens och mätningarnas pålitlighet och 

följdriktighet. Bryman & Bell (2003) nämner tre faktorer som kan användas för att testa om 

ett mått är reliabelt; Stabilitet, intern reliabilitet och interbedömarreliabilitet. Dessa olika 

typer av reliabilitetsfaktorer är dock främst något som undersöks i större utsträckning vid 

kvalitativa studier där risken är större att data kan feltolkas på grund av personliga 

färgningar, frågor som ställs kan vara ledande eller där respondenter har möjlighet att 

påverka datan på olika sätt.  
 
Genom att t. ex göra om ett test två gånger vid flera tidpunkter från samma urval och se om 

resultatet fluktuerar eller inte, så kan en stabilitet i måttet antas. Genom att genomföra 

denna studie under en tidsperiod som redan har undersökts kan resultatet anses vara mer 

reliabelt än om vi väljer en icke tidigare undersökt tidsperiod. Då det finns tidigare 

studentuppsatser som har undersökt samma tidsperiod (se Piórkowska & Stamenković, 

2011) kommer resultaten av denna studie i viss utsträckning bidra till att öka stabiliteten 

under vår valda undersökningsperiod som överlappar den period som undersökts av dessa. 

Majoriteten av tidigare studier på den svenska marknaden har dock fokuserat på kortare 

tidsperioder och något annorlunda metoder, så vi anser därför att vi med denna studie bidrar 

med ny, mer generaliserbar information. Syftet med studien är att i största möjliga mån 

försöka upprätthålla en objektivitet och validitet i studien, och genom att använda objektivt 

insamlad data som tolkas strikt matematiskt undviker vi de “fallgropar” som vanligtvis kan 

uppstå när reliabilitet ska garanteras i studier.  
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Bryman & Bell (2003, s. 95) beskriver validitet som ”(...) frågan om huruvida en eller flera 

indikatorer som utformats i syfte att mäta ett begrepp verkligen mäter just det begreppet”. 

Ett klassiskt exempel som används för att belysa diskussion kring validitet är tolkningen av 

IQ-tester och huruvida denna siffra faktiskt är en rimlig representation för personens 

intelligens - man ifrågasätter validiteten mellan intelligenstestet och den faktiska 

intelligensen (Bryman & Bell, 2003, s. 96). I fallet med P/E-effekten är den huvudsakliga 

frågan som bör ställas vid en diskussion om validitet huruvida resultatet kan anses visa ett 

korrekt samband mellan P/E-talet och avkastningen på portföljen. Kanske beror eventuella 

positiva korrelationer på att det är något annat nyckeltal eller fundamentalt värde som 

påverkar avkastningen på portföljen, och att P/E-talen är en proxy för dessa. Eller kanske är 

det rentav en slump att vissa P/E-tal korrelerar med en viss avkastning. Denna diskussion 

har vi belyst i teori-avsnittet om P/E-effekten och tidigare forskning kring detta (se avsnitt 

2.5). Syftet med arbetet är att antingen ytterligare stärka eller presentera motstånd till 

rådande teorier om sambandet mellan P/E-talet och portföljavkastning, och det bästa sättet 

att stärka validiteten för en sådan här studie är att, likt det vi gör, fortsätta genomföra 

studier under nya tidsperioder och på nya marknader för att undersöka huruvida detta 

påstådda mönster existerar. Genom att bredda undersökningen och inhämta mer data, både 

under olika tidsperioder och olika marknader, stärker man validiteten för påståendet att 

denna effekt faktiskt existerar - förutsatt att datan genererar det resultatet det vill säga. 
 
I kvantitativa studier så brukar forskare ofta vilja se att det påvisade resultatet kan 

generaliseras till andra grupper än den specifika studien (Bryman & Bell, 2003, s. 100). 

Bryman & Bell (2003, s. 102) skriver om vikten att resultatet ska kunna replikeras för att 

kunna anses vara valida. Om en studie inte kan replikeras så kan en studies validitet 

ifrågasättas. De flesta studier inom området för P/E-effekten använder sig av samma metod 

som grundar sig i den metod Basu (1977) använde. Genom att använda samma metoder 

ökar validiteten för resultaten, och vi kommer i detta arbete använda en liknande metod, då 

den studie vi huvudsakligen ämnar replikera även använder en metod som liknar Basus 

(Kelly et. al., 2008, s. 13). 
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4 RESULTAT 
 

Denna del av uppsatsen presenterar de empiriska resultaten av dataanalysen som har 

genomförts, hur resultaten ska tolkas samt vad dessa resultat har för konsekvenser med 

avseende på våra uppsatta hypoteser. De statistiska testen som har genomförts på den 

bearbetade datan kommer att presenteras grafiskt, tillsammans med annan beskrivande 

statistik som underlättar förståelsen för de presenterade resultaten.  

 

4.1 Deskriptiv statistik  

 

Vi börjar med att presentera en del deskriptiv statistik som relaterar till de uppsatta 

hypoteserna med syfte att förtydliga den presenterade datan och förståelsen för resultaten. 

Nedan kommer vi att beskriva de olika portföljerna med etiketterna som har presenterats i 

metod-kapitlet (se 3.4.2. Portföljkonstruktion); portfölj A är portföljen vars aktier har lägst 

genomsnittligt P/E. Portfölj E är portföljen vars aktier har högst genomsnittligt P/E, och B-

D ligger mellan dessa två. 

 

Portföljernas storlek har varierat något under åren, något som kan ses i Tabell 6 nedan.  

 
Tabell 6: Aktier per portfölj 

 A B C D E 

2004 23 23 23 23 22 

2005 27 27 27 27 25 

2006 35 35 35 35 33 

2007 43 43 43 43 43 

2008 45 45 45 45 46 

2009 46 46 46 46 44 

2010 46 46 46 46 46 

2011 47 47 47 47 49 

 

 

Tabellen visar hur de olika portföljernas storlek har varierat under perioden 2004-2012. 

Under den tidiga analysperioden var portföljerna betydligt mindre, under 2004 var den 

genomsnittliga portföljen ungefär hälften så stor som den genomsnittliga portföljen 2011. 

Detta beror inte på att antalet noterade bolag på Stockholmsbörsen har ökat under perioden, 

utan snarare att antalet aktier med negativt P/E eller otillgänglig data har varierat kraftigt 

under perioden. Det ökade antalet aktier kan tyckas ha påverkat resultaten då en investering 

i en portfölj som innehåller närmare 50 aktier kan anses vara mer diversifierad än 

investeringen i en portfölj bestående av ungefär 25 aktier. Vi har dock visat att det enligt 

Statman (1987) inte behövs mer än 30 aktier i en portfölj för att nå en nästintill maximal 

diversifieringseffekt. Ytterligare tillägg till portföljen ökar inte spridningen av risken 

nämnvärt, och portföljkonstruktionen kan därför anses vara tillräckligt diversifierad redan 

under de tidigare perioderna med färre aktier.  
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Tabell 7: Genomsnittlig månadsavkastning av portföljerna 

 A B C D E 

2004 1,82% 3,23% 1,90% 1,36% 2,06% 

2005 4,19% 3,07% 3,35% 2,51% 3,54% 

2006 1,18% 1,63% 0,81% 0,22% 0,40% 

2007 -3,49% -2,18% -1,36% -2,55% -3,11% 

2008 -6,99% -4,77% -4,75% -4,82% -5,01% 

2009 5,77% 5,27% 4,11% 2,64% 3,06% 

2010 -2,46% 0,31% -0,04% 0,54% -0,75% 

2011 -0,99% -0,45% -1,74% -1,04% -1,73% 

Medel -0,12% 0,76% 0,29% -0,14% -0,19% 

 

Tabell 7 ovan visar den genomsnittliga månadsavkastningen för de olika portföljerna under 

den undersökta tidsperioden. Likheterna med existerande studier är att portfölj B till E 

uppvisar en genomsnittlig avkastning som följer en förväntad stegvis ökning, där portfölj E 

har den lägsta genomsnittliga avkastningen och portfölj B har den högsta. Den stora 

skillnaden som är omedelbart märkbar är att portfölj A har presterat väldigt dåligt och inte 

följer samma mönster som övriga portföljer uppvisar. Den genomsnittliga 

månadsavkastningen för alla år är endast -0.12 %. 

 

En möjlig förklaring till denna avvikelse som är värt att notera är antalet företag som har 

försvunnit från våra portföljer under analysperioden. Detta har påverkat resultaten i mer 

eller mindre stor utsträckning, då en “dödförklaring” på börsen (konkurs) innebär att 

investeraren förlorar hela sitt innehav då vi i denna undersökning antar en totalt passiv 

investeringsstrategi där investeraren inte säljer av aktier när företaget uppvisar tecken på 

föreliggande konkurs. Figur 11 nedan visar antalet bolag som har försvunnit från våra 

portföljer under perioden. 

 

 
Figur 12: Bortfall från portföljer 
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Under den tidiga undersökningsperioden fann vi inga konkurser av de företag som 

placerades i våra analyserade portföljer. Detta förändrades dock märkbart efter 2007, då 

flera företag började gå i konkurs. Detta påverkar med stor sannolikhet slutresultatet, då vi 

som nämnt tidigare behandlar konkurser som en total förlust av innehavet – något som 

påverkar den genomsnittliga avkastningen avsevärt i mindre portföljer eller i portföljer där 

många företag går i konkurs.  

 

Portfölj A, vars aktier hade lägst genomsnittligt P/E, påverkades märkbart av företag som 

gick i konkurs eller blev uppköpta av andra företag. Detta illustreras i Figur 12 nedan. 

 

 
Figur 13: Bortfall per portfölj 

 

Portfölj A hade under perioden 2004-2012 hela 14 bortfall från portföljen som påverkade 

avkastningen negativt. Detta att jämföra med det genomsnittliga bortfallet som var 8 

företag under samma period. Detta är mest troligt en konsekvens av att många företag i 

Portfölj A, med låga P/E-tal, kan ha haft ekonomiska problem som resulterade i en kraftig 

minskning i företagets vinst. Det är tydligt att en stor del av bortfallen sker i början av 

finanskrisen (under 2007 och framåt), och portfölj A tycks lida störst skada av denna kris. 

 

Figur 14 och 15 nedan visar medianen av P/E-talen för den låga respektive höga portföljen, 

för att ge en bild av vad som under undersökningsperioden har klassats som “låg” 

respektive “hög” P/E och hur stor skillnaden är mellan dessa två primära 

undersökningsportföljerna har varit. Vi har valt att använda median istället för genomsnitt 

då vissa företag, främst i portfölj E, har haft väldigt höga värderingar och därför drar upp 

genomsnittet orimligt mycket samt att vissa företag i Portfölj A har haft väldigt låga P/E-

tal. Då den huvudsakliga analysen vi har genomfört under arbetets gång har varit att 

jämföra den låga och den höga portföljen väljer vi att endast presentera P/E-talens 

utveckling för dessa två portföljer.  

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

A B C D E

Totalt bortfall per portfölj 



39 

 

 
Figur 14: Median P/E - Portfölj A 

 

Dessa figurer ger en bra fingervisning om vad som generellt har räknats som låga 

respektive höga P/E-tal under undersökningsperioden. För portföljen med låga P/E-tal har 

medianen inte legat över 12 under hela perioden. Mellan 2004 och 2012 har P/E-talen sett 

en fallande trend till följd av att priset på tillgångarna har minskat, något som kan vara en 

följd av den ekonomiska krisen som påverkar både den allmänna optimismen på marknaden 

och företagens möjlighet att behålla lönsamhet.  

 

 
Figur 15: Median P/E - Portfölj E 

 

För portföljen med höga P/E-tal har medianen varit relativt hög, då vissa företag med 

orimligt höga P/E-tal har dragit upp värderingen kraftigt. Även här ser vi en trend i 

utvecklingen som till synes tycks följa utvecklingen på marknaden (se Figur 16). 

Utvecklingen av P/E-talen för båda portföljerna följer varandra relativt väl, även om P/E-

talen i portfölj E kan variera med mycket högre värden. Exempelvis så ökar median-P/E 

0

2

4

6

8

10

12

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Portfölj A 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Portfölj E 



40 

 

mellan 2004 och 2006 för portfölj A med 3 och för portfölj E med 23. Utvecklingen kan till 

viss del anses röra sig mot ett medelvärde (kring 6 för portfölj A och 40 för portfölj E) i 

enlighet med teorin om mean reversion som diskuterades i avsnitt 2.5.2. 

 

Slutligen presenterar vi marknadens samt den riskfria räntans utveckling i figur 16 och 17 

nedan. Detta är av intresse att granska då vi under arbetets gång har genomfört 

regressionsanalyser för att undersöka huruvida den riskjusterade avkastningen är större för 

låga P/E-portföljer än höga P/E-portföljer. Metoden som används för att riskjustera beskrivs 

i teori-kapitlet (se 3.4.3 Riskjustering och Regression), där den riskfria räntan och 

marknadens utveckling är vitala delar i analysmetoden. 

 

 
Figur 16: Affärsvärldens Generalindex 2004-2012 

 

Figurerna visar att både den riskfria räntan och marknadsavkastningen har stigit kraftigt 

under perioder av uppgång. Mellan 2004 och 2007 gick marknadsindexet upp 100 %, och 

även den riskfria räntan steg under samma period med strax över 200 punkter (2 

procentenheter). I början av 2008 drabbades omvärlden av en finanskris som resulterade i 

ett stort fall i indexet (- 50 % på ett år), följt av en kraftigt sjunkande riskfri ränta en tid 

efter detta.  
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Figur 17: Riskfri ränta (SSVX) 2004-2012 

 

 

En högre riskfri ränta innebär att kraven ökar på investeringar, då en investerare kan få en 

högre avkastning genom att helt enkelt placera sina pengar riskfritt. På samma sätt innebär 

en högre marknadsavkastning att investeringarna måste prestera bättre för att “sticka ut” i 

jämförelse med den alternativa investeringsmöjligheten att helt enkelt placera pengarna i en 

indexfond. Det motsatta gäller till synes under bear-markets, då både 

marknadsavkastningen och den riskfria räntan minskar som väntat. Investeringarna behöver 

då inte generera en lika hög avkastning för att anses vara goda. 

 

4.2 Hypotes 1 

 

Hypotes 1 testar ifall om den faktiska avkastningen skiljer sig åt mellan portföljerna. De 

tester som har utförts för att testa dessa är vanliga t-tester där ett resultat har förkastas om 

det varit signifikant på 10 %. Hypoteserna presenteras nedan med beskrivande variabler: 

 

 

Hypotes 1a: Det finns ingen skillnad i avkastning mellan portföljen med låga P/E-tal 
jämfört med portföljen med höga P/E-tal 
 

H0: μl = μh 

H1: μl ≠ μh 

 

μl – Den genomsnittliga månadsavkastningen för portföljen med låga P/E-tal 

μm – Den genomsnittliga månadsavkastningen för portföljen med höga P/E-tal 
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Hypotes 1b: Det finns ingen skillnad i avkastning mellan en portfölj med låga P/E-tal 
och marknaden 
 

H0: μl = μm 

H1: μl ≠ μm 

 

μl – Den genomsnittliga månadsavkastningen för portföljen med låga P/E-tal 

μm – Den genomsnittliga månadsavkastningen för marknaden 

 

 

Hypotes 1c: Det finns ingen skillnad i avkastning mellan en portfölj med höga P/E-tal 
och marknaden 
 

H0: μh = μm 

H1: μh ≠ μm 

 

μl – Den genomsnittliga månadsavkastningen för portföljen med höga P/E-tal 

μm – Den genomsnittliga månadsavkastningen för marknaden 

 

 

Resultatet från hypoteserna sammanfattas i Tabell 8. Hypoteserna har kunnat förkastas om 

det observerade t-värdet överstiger (understiger) 1,97 (-1,97) 

 
Tabell 8: Hypotes 1 - resultat 
 

1a 1b 1c 

H0: μl = μh μl = μm μh = μm 

H1: μl ≠ μh μl ≠ μm μh ≠ μm 

t-kritisk ±1,97 ±1,97 ±1,97 

n 96 96 96 

t-statistiska 0,0732 -0,665 -0,821 

Slutsats Förkastades ej Förkastades ej Förkastades ej 

* signifikant på 10% **signifikant på 5% *** signifikant på 1% 

 

Ingen av de ställda hypoteserna har kunnat förkastas på en 10 % signifikansnivå. Utifrån 

dessa resultat ser vi att portföljen med låga P/E-tal har en något högre medelavkastning än 

portföljen med höga P/E-tal under den undersöka tidsperioden, denna skillnad är dock inte 

statistiskt signifikant. De båda portföljerna har överlag presterat något sämre än vad 

marknaden har gjort, men detta är inte heller möjligt att fastställa på någon signifikant nivå. 

Dessa resultat tyder på att portföljerna med låga P/E-tal inte har gett någon högre faktisk 

(icke riskjusterad) avkastning än marknaden eller portföljen med höga P/E-tal. Hypoteserna 

förkastas därmed inte.  

 

Detta resultat är i enlighet med Kelly et al. (2008, s. 18) som inte heller kunde presentera en 

statistiskt signifikant skillnad mellan de olika portföljerna och/eller marknaden för den 

faktiska avkastningen under den undersöka perioden. Även studier på den svenska 
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marknaden har resulterat i samma icke-signifikanta resultat för den faktiska avkastningen 

(se exempelvis Öhrn & Nilsson, 1995). Redan i detta skede kan argument framföras mot 

lönsamheten i en investeringsstrategi som baseras på denna metod - då portföljen med låga 

P/E-tal till synes presterar sämre än index. Man måste dock även ta hänsyn till hur risken i 

investeringarna påverkar det slutliga resultatet; en investering som just nu förefaller vara 

överlägsen vad gäller faktisk avkastning kan i själva verket vara en “sämre” investering om 

hänsyn tas till den risk som är kopplad till investeringen. Därför måste vi även riskjustera 

portföljerna innan vi kan säga helt säkert huruvida denna strategi är fördelaktig eller inte. 

Även om den faktiska avkastningen är lägre än marknadsavkastningen kan en avsevärt 

lägre risk i portföljen med låga P/E-tal resultera i att strategin ändå är lönsam. 

 

4.3 Hypotes 2 

 

Hypotes 2 testar huruvida den riskjusterade avkastningen har skiljts sig åt mellan 

portföljerna och markanden. För att testa detta så har regressioner utförts för portföljerna 

mellan åren 2004 och 2012. Hypoteserna sammanfattas nedan: 

 

 

Hypotes 2a: Den riskjusterade medelavkastningen skiljer sig inte ifrån noll i den 
portfölj som innehåller låga P/E-tal (Portfölj A) 
 

H0:  L = 0 

H1:  L ≠ 0 

 

 L – Den riskjusterade genomsnittliga månadsavkastningen för portföljen med låga P/E-tal 

0 – Noll 

 

 

Hypotes 2b: Den riskjusterade medelavkastningen skiljer sig inte ifrån noll i den 
portfölj som innehåller höga P/E-tal (Portfölj E) 
 

H0:  H = 0 

H1:  H ≠ 0 

 

 H – Den riskjusterade genomsnittliga månadsavkastningen för portföljen med höga P/E-

tal 

0 – Noll 
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Hypotes 2c: Den riskjusterade medelavkastningen av portföljen med låga P/E-tal 
(Portfölj A) skiljer sig inte från portföljen med höga P/E-tal (Portfölj E) 
 

H0:  L =  H 

H1:  L ≠  H 

 

 L – Den riskjusterade genomsnittliga månadsavkastningen för portföljen med låga P/E-tal 

 H – Den riskjusterade genomsnittliga månadsavkastningen för portföljen med höga P/E-

tal 

 

 

Regressioner för CAPM:            ß            
 

Tabell 9: Hypotes 2 - resultat 
 

2a 2b 2c 

H0: αl = 0 αh =0 αl = bh 

H1: αl ≠ b0 αh ≠ b0 αl ≠ bh 

Jensens Alfa (%) -0,55 -0,9 0,14 

t(signifikant) -1,16 (0,248578) -2,07944 (0,0403)** 0,3588 (0,7205) 

Beta 1,038 0,844 1,032 

t(beta) 13,419*** 11,792*** 18,056*** 

n 96 96 96 

R2 0,657 0,5966 0,7762 

Slutsats Förkastades ej Förkastades Förkastades ej 

* signifikant på 10% **signifikant på 5% *** signifikant på 1% 

 

Resultaten från regressionsanalysen visar tydligt att det under vår undersökta tidsperiod 

(2004-2012) inte går att säkerställa med statistisk säkerhet att en investeringsstrategi som 

baseras på att köpa aktier med låga P/E-tal genererar en abnorm avkastning. Detsamma 

gäller för en investeringsstrategi som baseras på att köpa aktier med höga P/E-tal, något 

som Johnson et al. (1989) argumenterade för. Vi upptäckte däremot att en investering i en 

portfölj baserad på höga P/E-tal faktiskt gav ett signifikant värde - dock var den abnorma 

avkastningen negativ. Detta innebär att en investering i denna portfölj under den undersökta 

tidsperioden hade garanterat en årlig förlust på 11,4 % (-0,9 % per månad). Då betavärdet 

är lägre än 1 (närmare bestämt 0,844) är det anmärkningsvärt att portföljen har presterat 

sämre än marknaden på en statistiskt signifikant nivå trots att risken enligt beta-värdet 

borde vara lägre än marknadsrisken. Slutligen undersökte vi även om det fanns någon 

tydlig skillnad mellan dessa två portföljer med avseende på abnorm avkastning, men fann 

ingen. 

 

Värt att notera är förklaringsgraden för CAPM. Som tidigare diskuterat är en 

förklaringsgrad på 100 % optimalt, då CAPM i sådana fall förklarar den uppmätta 

avkastningen fullständigt. I regressionen ovan fann vi att förklaringsgraden låg mellan 60 

och 75 %, något som får anses vara en klart acceptabel siffra. Kelly et al. (2008) 

presenterade sina resultat med en förklaringsgrad som endast uppgick till maximalt 55 %, 
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med ett genomsnitt på strax under 40 %. Vi har som nämnt ovan valt att utgå från att 

CAPM är en användbar modell för riskjustering, men noterar ändå den höga 

förklaringsgraden och ser det som något som stärker resultaten från regressionsanalysen. 

 

Vi fann även att betavärdena, som är ett nyckeltal som symboliserar risken i portföljerna, 

var väldigt nära marknaden (1). Portfölj A hade ett något högre beta-värde (1,038) än 

Portfölj E (0,844), något som indikerar att risken är något högre i Portfölj A – dock är 

denna skillnad näst intill försumbar.  

 

Resultaten går emot Kelly et als. (2008) undersökning av den australienska marknaden som 

vi har valt att replikera, då de under sitt arbete förvisso presenterade samma resultat som 

oss gällande den faktiska avkastningen, samt att portföljen med höga P/E-tal inte 

genererade en överavkastning, men fann att det fanns en positiv abnorm avkastning för 

portföljer med låga P/E-tal efter riskjustering. Deras resultat visade att en 

investeringsstrategi av denna typ kunde generera en riskjusterad avkastning på upp till 12½ 

% per år.  

 

4.4 Andra tidsperioder 

 

På den svenska marknaden har det inte gått att återskapa dessa resultat i någon av de 

tidigare granskade studierna mellan perioden 1999 och 2012 (se till exempel Gustafsson & 

Palm, 2006; Piórkowska & Stamenković, 2011; Chamoun & Hawsho, 2012). Gustafsson & 

Palm (2006) presenterade dock bevis för att en investeringsstrategi baserad på låga P/E-tal 

kunde generera en statistiskt signifikant abnorm avkastning mellan perioden 2000 och 2003 

- ett resultat som dock stöter på motstånd i studien av Chamoun & Hawsho (2012) som 

undersökt perioden 1999-2003 utan att hitta samma möjlighet. Problemet med dessa studier 

är att metoden, som nämnt ovan, kan anses vara otillräcklig. Analysen har i dessa fall 

genomförts genom att portföljer har skapats där ett fåtal (mellan 20 och 30) aktier har valts 

ut och fördelats på två portföljer med låga och höga P/E-tal. Genom att endast granska 10-

15 aktier per portfölj kan resultaten bli olika beroende på vilka aktier som “ansågs kunde 

representera hela Stockholmsbörsen” (Chamoun & Hawsho, 2012, s.19). Därför är det 

heller inte förvånande att resultaten skiljer sig åt trots att samma tidsperiod har undersökts. 

 

Trots detta anser vi att det finns anledning att undersöka huruvida denna strategi är mer 

användbar under vissa perioder, till exempel högkonjunkturer och lågkonjunkturer. Vi har 

därför valt att dela upp analysen i två tidsperioder nedan; 2004-2007 och 2007-2012.  
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2004-2007 
 

Låg mot marknaden Hög mot marknaden  

H0: αl = 0 αh =0  

H1: αl ≠ b0 αh ≠ b0  

Jensens Alfa (%) 0,64 0,21  

t(signifikant) 1,5412 (0,1325) 0,34 (0,7359)  

Beta 1,0043 0,8836  

t(beta) 9,1623*** 5,5225***  

n 35 35  

R2 0,7033 0,4729  

Slutsats Förkastades ej Förkastades ej  

* signifikant på 10% **signifikant på 5% *** signifikant på 1% 

 

Under tidsperioden 2004-2007 har båda portföljen haft ett positivt alfavärde. Detta positiva 

alfa-värde är dock inte signifikant för någon av portföljerna. Portfölj A har ett p-värde på 

0,1325 och Portfölj E ett p-värde på 0,7359. Värt att notera är dock att avkastningen för 

portfölj A inte är långt från att vara statistiskt signifikant på en 10% nivå (13,25 %), något 

som hade varit en indikation på att strategin är användbar under perioder av allmän 

uppgång på marknaden. Detta resultat hade varit i enlighet med Gustafsson och Palm 

(2006) som fann att P/E-effekten existerade och gick att profitera på under perioden 2000-

2003.  

 

Betavärdet för Portfölj A ligger närmare 1 (1,0043) och för Portfölj E på 0,8836. Dessa 

resultat är likvärdiga med de värden som gavs under hela tidsperioden (2004-2012). 

Förklaringsgraden är något lägre för Portfölj E (0,4729) jämfört med vad den var innan 

(0,5966). Detta är anmärkningsvärt eftersom en kortare tidsperiod (färre observationer) 

borde ge en bättre förklaringsgrad.  

 

 

2007-2012 
 

Låg mot marknaden Hög mot marknaden  

H0: αl = 0 αh =0  

H1: αl ≠ b0 αh ≠ b0  

Jensens Alfa (%) -1,33 -1,65  

t(signifikant) -1,85189 (0,069133)* -2,785 (0,0072)***  

Beta 1,0151 0,81  

t(beta) 10,181*** 9,7923***  

n 59 59  

R2 0,6412 0,6231  

Slutsats Förkastades Förkastades  

* signifikant på 10% **signifikant på 5% *** signifikant på 1% 
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Under 2007-2012 hade både portfölj A och portfölj E ett alfavärde som var negativt. 

Portfölj A hade ett alfa-värde på -1,33 % och var signifikant på en 10 % -nivå. Portfölj E 

hade ett värde på -1,65 och var signifikant på en 1 % -nivå. Båda portföljerna har genererat 

en negativ abnorm avkastning under 2007-2012. De uppmätta värdena för Beta är inte 

märkbart förändrade från tidsperioden innan.  

 

Detta är ett intressant resultat, då det faktiskt är statistiskt signifikant, men resultaten är 

tvärtemot vad många investerare skulle vilja se. En strategi baserad på att investera efter 

P/E-effekten är ett garanterat sätt att förlora pengar under denna undersökta tidsperiod.  
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5 SLUTSATSER 
 

I detta avsnitt presenterar vi de slutgiltiga resultaten av studien samt sammanfattar våra 

tankar om dessa resultat. Utöver detta diskuterar vi även hur resultaten av studien har 

bidragit till existerande forskning, samt ger förslag på fortsatta studier inom 

ämnesområdet. 

 

5.1 Problemet besvaras 

 

Vår problemformulering för uppsatsen löd:  

 

Går det att få en abnorm avkastning genom att välja aktieportföljer som tillämpar en P/E-

strategi på den svenska aktiemarknaden? 

 

Efter att ha gjort sammansättningar av olika portföljer, beroende på företags genomsnittliga 

P/E-tal, samt granskat den riskjusterade utvecklingen för dessa portföljer mellan åren 2004-

2012 kan vi konstatera att PE-strategin inte existerar på den svenska aktiemarknaden under 

denna tidsperiod. De tester som vi har gjort tyder på att det som investerare inte går att få 

abnorma avkastningar genom att tillämpa denna P/E-strategi. Dessa resultat motstrider de 

studier som Basu (1977) m.fl. har genomfört som fann att det existerade en P/E-strategi 

som gav abnorma avkastningar under olika tidsperioder på flera olika marknader. 

 

Tidigare forskning på just den svenska aktiemarknaden är dock till synes väldigt begränsad 

när det gäller urval och metod. De studier vi har granskat har enhälligt kommit fram till att 

P/E-effekten inte existerar på Stockholmsbörsen under en längre undersökningsperiod. 

Vissa studier har visat att det under kortare perioder, främst under perioder av kraftiga 

uppgångar på börsen som helhet, kan finnas möjlighet att profitera på en P/E-baserad 

investeringsstrategi. Detta är dock inget som har kunnat återskapas med statistisk 

signifikans varken av andra forskare eller oss själva. Våra resultat bidrar således till den 

rådande empiriska slutsatsen att P/E-effekten inte existerar på Stockholmsbörsen och att en 

investerare inte kan generera en abnorm avkastning med denna strategi.  

 

Syftet med studien var bidra till existerande forskning om P/E-effekten och anomalier, men 

ett indirekt resultat av detta syfte var också att vi potentiellt skulle komma att ifrågasätta 

den effektiva marknadshypotesen som stipulerar att investerare är rationella och att 

anomalier såsom P/E-effekten inte ska kunna existera på en effektiv marknad. Även om 

resultat från andra marknader visar att denna anomali existerar, och därmed ifrågasätter 

marknadernas effektivitet, kan vi inte med våra resultat presentera några starka argument 

mot den svenska värdepappersmarknadens effektivitet. Huruvida Stockholmsbörsen är 

fullständigt effektiv i enlighet med EMH låter vi dock vara osagt, då denna studie inte har 

syftat till att bestrida eller bekräfta detta utan snarare kan ses som en pusselbit av många.  

 

Hypotesernas utfall presenteras nedan: 
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Hypotes 
 

Förkastas Förkastas 

ej 

1a Det finns ingen skillnad i avkastning mellan 

portföljen med låga P/E-tal 

jämfört med portföljen med höga P/E-tal 

 

X 

1b Det finns ingen skillnad i avkastning mellan en 

portfölj med låga P/E-tal och 

marknaden 

 

X 

1c Det finns ingen skillnad i avkastning mellan en 

portfölj med höga P/E-tal och 

marknaden 

 

X 

2a Den riskjusterade medelavkastningen skiljer sig inte 

ifrån noll i den portfölj som innehåller låga P/E-tal 

 

X 

2b Den riskjusterade medelavkastningen skiljer sig inte 

från noll i den portfölj som innehåller höga P/E-tal  

X 
 

2c Den riskjusterade medelavkastningen av portföljen 

med låga P/E-tal skiljer sig inte från portföljen med 

höga P/E-tal 

 

X 

 

Den enda hypotes som har kunnat förkastas i vår studie är hypotes 2b som testade huruvida 

den riskjusterade avkastningen från portföljen sammansatt av aktier med höga P/E-tal 

skiljde sig från noll. Resultatet av denna regressionsanalys resulterade i en negativ abnorm 

avkastning på 11,4% årligen för portföljen med höga P/E-tal. Man kan således säga med 

säkerhet att det finns en abnorm avkastning för denna portfölj, men att den är negativ och 

således inte ett speciellt attraktivt investeringsalternativ. 

 

Med tanke på dessa resultat, som grundar sig i en gedigen undersökning av alla aktier med 

tillgänglig data på Stockholmsbörsen mellan 2004 och 2012, samt det faktum att vi i denna 

studie inte har tagit hänsyn till vare sig transaktionskostander eller beskattning av 

potentiella vinster – något som skulle ha minskat eventuella överavkastningar ytterligare - 

kan vi med säkerhet fastslå att en investeringsstrategi baserad på P/E-tal inte har varit 

lönsam för den private investeraren på Stockholmsbörsen. Det är såklart omöjligt att veta 

om denna strategi kan komma att vara lönsam i framtiden, men om dessa historiska resultat 

är någon indikation på framtida lönsamhet är vår rekommendation till den private 

investeraren som inte vill eller kan vara aktiv på marknaden att investera sina pengar i en 

avgiftsfri indexfond eller liknande instrument.  
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5.2 Studiens teoretiska och praktiska bidrag 

 

Resultaten av denna undersökning bidrar med ytterligare en pusselbit till det enorma pussel 

som är anomalier på värdepappersmarknaden. Då vi har endast har fokuserat på den 

svenska marknaden är resultaten främst användbara vid forskning om just 

Stockholmsbörsen, men vi anser att metoden som har använts i denna undersökning ger en 

mer generaliserbar och slagkraftig redovisning av P/E-effekten på Stockholmsbörsen än 

mycket av den existerande forskningen på just Stockholmsbörsen. Detta då vi har undersökt 

alla aktier under den valda tidsperioden, samt undersökt en längre tidsperiod än vad många 

av de tidigare studierna har gjort. Vi anser därmed att vi med denna undersökning har fyllt 

ett visst forskningsgap som har existerat gällande P/E-effektens vara eller icke vara på 

Stockholmsbörsen.  

 

Även om det huvudsakliga syftet med arbetet inte var att göra ett ställningstagande kring 

marknadens effektivitet och investerares eventuella rationalitet kan resultaten av 

undersökningen användas som ett argument mot investerares irrationalitet och för 

marknadens effektivitet i just detta sammanhang. Vi har visat att det inte finns någon P/E-

effekt på Stockholmsbörsen mellan 2004 och 2012, och att denna anomali således inte går 

att uppmäta. Marknaden tycks, i denna kontext, vara effektiv i enlighet med den effektiva 

marknadshypotesen.  

 

5.3 Förslag till vidare forskning 

 

Baserat på resultaten från vår undersökning, som visar att denna P/E-effekt inte existerar på 

Stockholmbörsen, kan det vara intressant att jämföra den svenska marknaden med till 

exempel den amerikanska. I många undersökningar har man, under olika tidsperioder, 

lyckats hitta denna effekt på den amerikanska marknaden, och vi anser därför att det finns 

ett utrymme att undersöka hur svenska investerare skiljer sig åt från de som är aktiva på 

andra marknader. Då det trots allt är investerarna som skapar möjligheten för dessa 

anomalier att existera bör det vara någon skillnad mellan investerare på dessa olika 

marknader. Är svenska investerare mer rationella? Eller beror det på att den svenska 

marknaden är avsevärt mindre?  

 

Själva investeringsstrategin, som i detta arbete har baserats på att dela in tillgångarna i fem 

portföljer á 20 % av det totala urvalet, kan också modifieras på många olika sätt för att 

undersöka om resultaten blir olika. Då vi upptäckte att många företag gick i konkurs eller 

av andra anledningar försvann från portföljen i många fall, kan det vara intressant att 

inkludera de konkurskriterier (Business failure prediction models – BFPM) som Kelly et al. 

(2008) inkluderade i sin studie. Kanske kan en modifierad strategi som försöker eliminera 

konkurshotade företag från portföljen generera ett annorlunda resultat. Strategin blir då inte 

lika simpel att följa för en privat investerare, men kan ändå vara av intresse för mer insatta 

investerare eller organisationer som har möjlighet att genomföra dessa tester.  

 

Vi har också uppmärksammat att det under vissa tidsperioder tycks vara mer möjligt att 

använda en strategi liknande den vi har undersökt för att generera en abnorm avkastning. 
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Mellan 2004 och 2007 fann vi att P/E-effekten nästan var statistiskt signifikant, och viss 

tidigare forskning på den svenska marknaden har funnit att det under dessa perioder går att 

generera en abnorm avkastning med denna strategi. Ett intressant område att undersöka 

skulle i sådana fall vara att försöka hitta under vilka perioder dessa strategier är lönsamma, 

och om det går att tydligt bestämma när man kan använda dessa strategier och inte. Detta 

skulle också kräva mer aktivitet från investerarens sida, men om det på ett enkelt sätt skulle 

gå att finna perioder då det är lönsamt skulle strategin fortfarande vara högst aktuell att 

använda för såväl privata investerare som professionella dito.  

 

Utöver P/E-effekten finns det, som nämnt, många andra dokumenterade anomalier som kan 

användas för att formulera en investeringsstrategi med syfte att tjäna pengar på börsen. 

Dessa anomalier (till exempel januarieffekten, momentumeffekten och småbolagseffekten) 

kan vara intressanta att undersöka på den svenska aktiemarknaden för att ytterligare bidra 

till diskussionen om den svenska marknadens effektivitet och svenska investerares 

rationalitet.  
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