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Sammanfattning 

Forskningsfråga 

Är det möjligt att skapa riskjusterad överavkastning med hjälp av nyckeltal inom 

industribranschen på den Nordiska aktiemarknaden? 
 

Syfte 

Går det att generera en riskjusterad överavkastning genom att använda en 

investeringsstrategi baserad på något eller några av nyckeltalen P/S, P/E, P/B, 

EV/EBITDA samt med en egen modell innehållandes de tre förstnämnda nyckeltalen. 

Detta undersöker vi genom att samla in data och utföra statistiska tester där vi ställer 

portföljer med låga värden på nyckeltalen mot portföljer med höga värden på 

nyckeltalen.  

 

Teori 
Teorin inom området är uppdelat i två läger, de som påstår att marknaden är effektiv 

som t.ex. Fama och de som påstår att marknaden är ineffektiv som t.ex. Haugen. Vi 

redovisar många olika studier som har försökt hitta metoder för att skapa 

överavkastning. Vi har även tagit med teorier inom behavioral finance för att försöka 

förstå uppkomsten av anomalier på aktiemarknaderna.  
 

Metod 

Vi har genomfört en kvantitativ studie som grundar sig på rådata från tre olika 

marknader, OMX Stockholm, OMX Helsinki och OMX Copenhagen. Vi valde att bara 

använda aktier listade inom industribranschen, dels på grund av att det är lättare att 

jämföra aktier inom samma segment och dels för att det fanns mest företag att tillgå 

inom industrisektorn. Studien har en undersökningsperiod på åtta år, den sträcker sig 

från 2003-04-01 till 2011-04-01. Vi har riskjusterat portföljerna med hjälp av Jensens 

Alpha samt signifikanstestat portföljerna mot varandra med hjälp av Mann-Whitney U 

testet. 
 

Kunskapsgap 

Mycket av forskningen kring realtivvärdering är utförd på den amerikanska marknaden. 

Den Nordiska marknaden har undersökts väldigt sparsamt och det saknas relevant 

forskning kring nyckeltal och riskjusterade portföljer.  

 

Resultat och slutsats 

Studiens resultat kan tolkas på olika sätt. Alla portföljer med låga nyckeltal fick 

riskjusterad överavkastning när de jämfördes med respektive industriindex. Dock var 

det endast två av portföljerna som visade ett signifikant resultat i Mann-Whitney U 

testet. Dessa två portföljer var P/B samt den egna modellen på Helsingforsbörsen. Vi 

tolkar resultaten som att det är möjligt att skapa riskjusterad överavkastning med hjälp 

av nyckeltalen. Dock hade nyckeltalet EV/EBITDA ett avvikande resultat och gick inte 

i linje med den tidigare forskningen samt våra andra portföljer eftersom höga 

EV/EBITDA gav högre avkastning än låga på två marknader. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Förkortningar 
 

AMEX American Stock Exchange 

B/MV Book value of common equity + deferred taxes / market value of common equity 

B/M Book value of equity / Market value of equity 

CAPM Capital asset pricing model 

CF/P Cash flow / Price 

DDM Dividend discount model 

DY Dividend yield 

D/E Book value of total assets – book value of common equity / market value of 

common equity 

EBITDA Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization 

EHM Effektiva marknadshypotesen 

EPS Earnings per share 

E/P Earnings / Price 

EV Enterprise value 

MVE Market value of equity 

NASDAQ National Association of Securities Dealers Automated Quotations 

NYSE New York Stock Exchange 

PEG PE / EPS tillväxtfaktor 

P/B Price / book value of equity 

P/CF Price / Cash flow 

P/E Price / Earnings 

P/S Price / Sales 

REM Residual earnings model 

ROE Return on equity 
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1.  Inledning 

I detta inledande kapitel vill vi ge läsaren bakgrundsinformation rörande problematiken kring 

investeringar. Vi lyfter fram tidigare forskning kring nyckeltal och behavioral finance för 

sedan utmynna i forskningsfrågor, syfte och avgränsningar.

 

”October. This is one of the peculiarly dangerous months to speculate in stocks. The others 

are July, January, September, April, November, May, March, June, December, August and 

February”.  Twain (1894, refererad i Malkiel, 2007, s. 34) 

1.1 Problembakgrund 
Att vara en aktiesparare idag kan te sig lätt, i och med Internet och nätbankernas framfart har 

handeln med aktier förenklats avsevärt. En privatinvesterare kan i dagens läge, i princip bara 

logga in på sitt nätbankskonto och "klicka", sedan är han/hon aktieägare och allt detta kan ske 

inom några minuter. Även om det är relativt enkelt att köpa och sälja aktier, är det betydligt 

svårare att hitta de aktier som kommer att ge den högsta avkastningen i framtiden. Fastän det 

idag är nästan lika enkelt att spara i aktier som att spara i fonder så väljer en stor del av den 

svenska befolkningen att låta fonder förvalta deras sparande (Strandberg 2010). 

 

En investerare väljer själv sin risk i sina placeringar, beroende av hur mycket risk de är villiga 

att ta. Dock vill många av investerarna på aktiemarknaden slå index, det vill säga göra en 

avkastning på sina aktier som överstiger börsen som helhet. Vanligtvis måste en investerare 

placera i tillgångar som har en högre risk jämfört med index för att kunna få överavkastning, 

men det finns även forskning som säger att det är möjligt att generera överavkastning utan att 

ta en högre risk, vilket bland annat Dunis och Reillys (2004, s. 247) forskning visar på. För att 

kunna lyckas med detta bör investerarna ha en strategi som de följer. Att finna en strategi som 

fungerar tillfredsställande kan te sig krångligt för en ej insatt och okunnig investerare. 

 

Det finns två huvudinriktningar när det kommer till att hitta köpvärda aktier, fundamental 

analys samt teknisk analys. Teknisk analys grundar sig i huvudsak på att analysera tidigare 

rörelser i aktiekurserna. Utifrån dessa rörelser vill investeraren hitta trender för att försöka 

förutspå de framtida aktiekurserna. Inom fundamental analys vill investeraren istället finna 

det verkliga värdet på företagens aktier, genom att använda sig utav vinster, utdelningar, 

framtida räntor och risker med mera. I en fundamental analys använder man sig i huvudsak av 

företagens redovisade siffror för att göra sina företagsvärderingar. En fundamental analys går 

ut på att försöka finna de företag som man själv värderar högre än vad marknaden gör, det vill 

säga hitta undervärderade företag. (Bodie et al., 2011, s. 376-377) 

 

Då en privatinvesterare vanligen köper aktier på längre sikt kan det vara bättre att ha en 

strategi som grundar sig på fundamental analys än teknisk analys. Vi tror att den tekniska 

analysen lämpar sig bättre för investerare som är aktiva i sitt aktiehandlande medan den 

fundamentala analysen lämpar sig bättre för en köp och håll strategi. Likheterna mellan den 

fundamentala- och den tekniska analysen är att datan är lättillgänglig, eftersom datan grundar 

sig på historiska tal som alla kan ta del utav. Vi anser dock att nyckeltalen som ingår i en 

fundamental analys är enklare att förstå sig på eftersom de är mera allmänt kända. Många av 

de kända nyckeltalen är relativt enkla att beräkna, men de finns även oftast färdigt uträknade i 

medierna. Det finns idag även ett antal webbsidor i vilka det går att sortera aktier utgående 

från olika nyckeltal, till exempel Google stock screener och SVD har sådana funktioner. 
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Hur agerar och tänker en investerare? Ett relativt nytt område som forskarna börjat inrikta sig 

på är behavioral finance som undersöker hur aktörerna på aktiemarknaden beter sig. Inom de 

ursprungliga teorierna antar man att investerarna är rationella, medan inom behavioral finance 

antar man att de är irrationella. Irrationaliteten kan kategoriseras inom två grupper: 1. Genom 

att som investerare ta till sig informationen på ett felaktigt sätt gör de felaktiga 

avkastningsberäkningar. 2. Trots en given möjlighet till avkastning, gör de inkonsekventa val. 

(Bodie et al., 2011, s. 409-410) 

 

Även media kan vara med och spela en roll i en privatinvesterares investeringsbeslut. För en 

ovan och okunnig investerare är det lätt att endast läsa och tro på vad medierna skriver och 

vad de väljer att belysa. De gör då ingen egen värdering om ett företag är bra eller inte för ens 

egen investering. Enligt Wärneryd (2001, s. 205) var just det en trolig förklaring i Finland, då 

nyblivna Nokia miljonärer fick enorm publicitet i tidningar och TV vilket troligen bidrog till 

en större efterfrågan på Nokia aktier. 

 

En av grundförutsättningarna för att det skall vara någon idé att försöka slå index är att 

marknaden inte är fullständigt effektiv. Om marknaden är effektiv eller inte är en omtvistad 

sak. I en effektiv marknad skall aktiers pris vara samma som det verkliga värdet på aktien, 

men det kan förekomma under och övervärderingar så länge dessa är helt slumpmässiga. Om 

marknaden är effektiv skall det inte vara möjligt att konsekvent hitta under eller 

övervärderade aktier vilken investeringsstrategi man än använder sig utav. (Damodaran, 1996, 

s. 147) Detta innebär att om marknaden är effektiv är det inte någon idé att försöka hitta 

undervärderade aktier, utan det bästa vore att satsa sina pengar i indexfonder. 

 

Det finns dock även många som hävdar att marknaden inte är effektiv. En av de mera kända 

är Robert A. Haugen som har skrivit ett antal böcker och artiklar i vilka han hävdar att 

marknaden inte alls är effektiv (Haugen, 1999a; Haugen 1999b) Det finns även många 

exempel på investerare som har lyckats slå index över en lägre tid. En av dessa är Anthony 

Bolton som sägs ha slagit index under 28 år och levererat en medelavkastning på nära 20 

procent per år under 28 år (Bernhardsson, 2009). 

1.2 Problemdiskussion 
Relativvärdering är ett simpelt sätt att värdera aktier, och en bra utgångspunkt för nybörjare. 

Det bygger på att använda sig av tillexempel företagens vinster, utdelningar och bokfört värde 

på eget kapital för att räkna ut nyckeltal som senare används för att jämföra med andra bolag. 

(Damodaran, 1996, s. 13).  

 

Det finns ett antal tidigare studier som har undersökt olika nyckeltals förmåga att förutspå 

framtida avkastning. Bland de som undersökt “Price earnings ratio” (P/E) talet kan vi nämna 

Basu (1977, s. 680) som har undersökt relationen mellan P/E nyckeltalet och framtida 

avkastning för industriaktier listade på New York Stock Exchange under åren 1957 - 1971. 

Han kom fram till att aktier med låga P/E tal under den perioden hade haft både bättre 

absolutavkastning och bättre riskjusterad avkastning än de med höga P/E tal. Andersson och 

Brooks (2005) har undersökt P/E talet på den Brittiska marknaden under åren 1975 -2003, de 

kom fram till att en portfölj med mindre än tio aktier med de lägsta P/E värdena hade den 

högsta avkastningen.  

 

Ett annat nyckeltal som har dykt upp på senare år är Enterprise value/Earnings before interest, 

taxes, depriciation and amortization (EV/EBITDA). Liksom P/E talet så visar studier att 
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företag med låga värden på nyckeltalet EV/EBITDA genererar en högre avkastning än företag 

med höga värden på nyckeltalet.(Loughran & Wellman, 2011, s. 1647) 

 

Det finns även undersökningar som pekar på att nyckeltalet “Price to book ” (P/B) kan 

förutspå framtida avkastning. Bland annat Capaul et al (1993, s. 27) har gjort en studie på sex 

olika marknader i världen under åren 1981-1992. De kom fram till att portföljerna med låga 

P/B värden gick bättre än de med höga P/B värden på alla marknader både mätt i 

absolutavkastning och riskjusterad avkastning. 

 

Även nyckeltalet “Price to sales ratio” (P/S) har visats ha ett signifikant förklaringsvärde för 

framtida avkastning (Barbee et al, 1996). Barbee et al (2008, s. 9) har även gjort en nyare 

undersökning där de kommit fram till att P/S har ett negativt signifikant samband med 

efterföljande aktieutveckling. Det betyder att företag med låga värden på P/S nyckeltalet 

tenderar att ge bättre avkastning i framtiden än de med höga P/S värden. 

 

Ett annat nyckeltal som kan användas inom relativvärdering är direktavkastning. Gwilym et al 

(2005, s. 69) undersökte direktavkastning på aktier i Storbritannien under åren 1980 - 2001, 

och kom fram till att portföljen med hög direktavkastning slog marknadsindex. Men efter att 

de riskjusterade portföljen samt räknade med transaktionskostnader så presterade den sämre 

än jämförelseindexet. 

 

Dessa studier har väckt vårt intresse för att göra en undersökning om relativvärdering som 

investeringsstrategi på olika marknader. Tidigare studier som vi nämnt ovan har hittat 

signifikanta samband mellan olika nyckeltal som visar på att de kan användas till att hitta 

aktier som ger överavkastning. Eftersom det kan anses som mycket enkelt att göra 

investeringar baserat på en nyckeltalsstrategi, är det intressant ur en privatinvesterares 

perspektiv att utreda dessa ytterligare. Det finns fler nyckeltal som går att analysera, men vi 

väljer att inrikta oss på de som vi nämnt ovan. Dock har vi valt att inte ta med 

direktavkastning i vår undersökning eftersom nya studier har visat varierande resultat. Enligt 

Jeong et al (2009, s. 101) går det inte längre att generera överavkastning genom att välja de 

aktier som har högst direktavkastning, men enligt Kyriazis och Diacogiannis (2007) så är 

direktavkastning det nyckeltal som fungerar bäst på den grekiska aktiemarknaden. 

 

Mycket av forskningen på nyckeltal är genomförd på den Amerikanska marknaden och stor 

del av forskningen är relativt gammal. Marknaderna är i ständig förändring och detta påverkar 

även nyckeltalens användbarhet, vilket ökar behovet av nya undersökningar. Den Nordiska 

marknaden har undersökts väldigt sparsamt på detta område och det finns ett forskningsgap 

att fylla när det gäller forskning kring nyckeltal på den Nordiska marknaden. 

1.3 Forskningsfråga 
Är det möjligt att skapa riskjusterad överavkastning med hjälp av nyckeltal inom 

industribranschen på den Nordiska aktiemarknaden? 

1.4 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka om investeringsstrategier med något eller några av 

nyckeltalen P/S, P/E, P/B, EV/EBITDA, samt en kombinationsmodell bestående av de tre 

först nämnda nyckeltalen kan generera riskjusterad överavkastning. Vi kommer att undersöka 

aktier inom industribranschen listade på OMX Stockholm, OMX Helsinki och OMX 

Copenhagen.  
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1.5 Avgränsningar 
Vi har avgränsat oss till att undersöka den Nordiska marknaden där vi valt att endast ta med 

Sverige, Finland och Danmark. Detta på grund av att det fanns för få företag inom 

industribranschen i de övriga länderna. Orsaken till att vi valt att inrikta studien på företag i 

industribranschen är dels på grund av att nyckeltalen fungerar bäst att jämföra med andra 

inom samma bransch, och dels för att det i industribranschen finns flest företag på våra valda 

marknader. I studien har vi använt oss av sekundärdata som omfattar tidsperioden 2003-04-01 

till 2011-04-01. Vi har valt denna tidsperiod dels för att få en studie som tar hänsyn till flera 

konjunkturcykler, dels för att få med så många företag som möjligt. En annan orsak till att vi 

valt att begränsa den undersökta tidsperioden till åtta år är för att få en så aktuell studie som 

möjligt, detta då det inte är lika intressant att se om nyckeltalen fungerade för 15 år sedan som 

att se om de fungerade under de senaste åren. 

1.6 Forskningsbidrag 
Med vår studie vill vi ge ett bidrag till den fortsatta forskningen kring relativvärdering. 

Studien kommer antingen att styrka teorin om att marknaden är effektiv eller så visar studien 

på att marknaden inte är helt effektiv, i alla fall vid vår tidpunkt. Studien kan ge ytterligare 

bevis på att nyckeltal som strategi fungerar och att de fungerar på andra marknader än de som 

tidigare har undersökts. Studien kan även visa likheter och skillnader mellan Nordens 

aktiemarknader. Detta kan vara av praktiskt intresse för investerare samt teoretiskt intresse för 

forskare. Vi har även gjort en egen kombinationsmodell av nyckeltalen för att se om den 

fungerar bättre än enskilda nyckeltal. Vi tror att studien även kommer att ha en praktisk 

betydelse för personer som har intresse av att investera på aktiemarknaden. Visar studien att 

det går att få överavkastning genom att investera med hjälp av enkla nyckeltal så borde detta 

få en stor praktisk betydelse för investerare. 
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2. Vetenskapliga utgångspunkter 
 

I detta kapitel beskriver vi vårt förhållningssätt och vår kunskapssyn som ligger till grund för 

fortsättningen av denna studie. Vi diskuterar även valet av forskningsmetod och hur vi går 

tillväga när vi väljer vilken litteratur som tas upp i studien.  

 

2.1 Ämnesval 
Vi har båda valt finansiering som inriktning i utbildningen och vill i framtiden på något sätt 

arbeta med finansiering, därför valde vi att skriva inom det området. Just fundamental analys 

har berörts igenom hela utbildningen och senast i kurserna på avancerad nivå har modeller 

som DDM och REM belysts. Dessa modeller är svåra att använda för personer som inte 

studerat ekonomi och vi vill undersöka enklare modeller som skulle kunna användas av dem. 

Många studier och forskningar har gjorts kring nyckeltal, där flera tidigare studier visar på 

överavkastning, till exempel Dunis och Reilly (2004). Eftersom vi båda är ekonomer och läser 

finansiering ansåg vi att om en möjlighet finns till att tjäna mer pengar än vad index ger, är 

det intressant att undersöka om detta verkligen stämmer. 

2.2 Förförståelse 
Lindholm beskriver förförståelse som “Hur vi uppfattar och tolkar fenomen och företeelser 

inom oss själva och i vår omgivning beror bl.a. på vår förförståelse. Det vi har med oss i 

bagaget av praktiska och teoretiska erfarenheter (Lindholm, 1999, s. 10)”. Förförståelsen för 

vårt valda ämne grundar sig främst på fyra års studier vid Civilekonomprogrammet vid 

Handelshögskolan i Umeå. Vi valde båda att studera finansiering på avancerad nivå och har 

därför fått ingående kunskaper om ämnet. Aktiehandel och fondhandel har bedrivits av båda i 

mindre skala och vi har därmed förskaffat oss viss erfarenhet och kunskap. 

Finansieringsintresset har även bidragit till att vi aktivt följer med i ekonomirapporteringen 

både internationellt som nationellt för att vara uppdaterade. Vi har deltagit i 

aktietävlingar/fondtävlingar som hållits på Internet, som till exempel E24 samt HHUS 

anordnat. Vi har även deltagit i seminarier/kurser som till exempel Avanza/Aktiespararna 

anordnat då de kommit till Umeå. Under våra studier har det oftast talats om att marknaderna 

är effektiva och att det skall var omöjligt att skapa överavkastning på lång sikt. Vi ställer oss 

dock skeptiska till detta och våra förföreställningar utmynnar i att vi tror att marknaderna inte 

är helt effektiva. Detta har givetvis inverkat på vårt arbete och legat till grund när vi valt 

undersökningsområde. Vi har hela tiden tagit vår förförståelse i beaktande när vi genomfört 

studien för att inte vinkla den enligt vår förförståelse, utan vi har hela tiden strävat efter att 

vara objektiva. 

2.3 Kunskapssyn 
Kunskapssyn handlar om vilken syn vi har på kunskap och vad som kan betraktas som 

kunskap inom ett ämne (Bryman & Bell, 2005, s. 27). Den kunskapssyn som vi har kallas för 

positivism. För att få en inblick i vad positivism är skriver Collis och Hussey (2009, s. 56) att 

positivismen är uppbyggd på en tro att verkligheten är oberoende av oss och att vårt mål är att 

finna teorier, som är baserade på empiriska studier. 

 

En liknande definition skriver Bryman och Bell om där “Positivism står för en 

kunskapsteoretisk ståndpunkt som förespråkar en användning av naturvetenskapliga metoder 

vid studiet av den sociala verkligheten och alla dess aspekter. (Bryman & Bell, 2005, s. 26)” 

Denna kunskapssyn anser vi oss ha då vi har använt oss av naturvetenskapliga metoder i vår 

studie när vi har utgått från befintliga teorier som vi testat med kvantitativa metoder för att i 
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slutändan stärka eller förkasta de befintliga teorierna. Då vi i studien har använt oss av 

variabler som kan mätas kan vi bekräfta kunskaper och företeelser via våra sinnen. Teorins 

syfte är att generera hypoteser, vilket är något vi gjort för att få fram resultat, till exempel har 

vi testat låga nyckeltal mot höga nyckeltal. Vi strävar efter att ha en objektiv syn på vår 

undersökning vilket också ligger i linje med Bryman och Bells (2005, s. 26) definition på 

positivism. Dock är vi medvetna om att vår förförståelse kan ha en påverkan på vår 

objektivitet, men då vi i studien har gjort analyser av rådata plus att vi är medvetna om vår 

förförståelse är vi så objektiva som det är möjligt att vara. Patel och Davidson (2003, s. 28) 

skriver att forskaren skall stå i en yttre relation till forskningsobjektet. Den politiska, religiösa 

eller känslomässiga läggningen skall inte kunna påverka resultatet. De menar att den som 

forskar skall kunna bytas ut och resultatet av den fortsatta forskningen skall bli det samma. 

Detta är applicerbart på vår undersökning då samma resultat skulle erhållas oberoende av vem 

som utför undersökningen, eftersom vi studerar historiska data som inte påverkas av våra 

egna värderingar. 

 

Det finns också kritik mot positivismen som menar att synsättet inte är fullständigt. Kritiken 

säger:  

– Om undersökningar inte görs på människors uppfattning av deras egna aktiviteter går det 

inte att förstå sig på människorna. 

– Att separera människor från dess sociala kontexter, som de existerar i, är en omöjlighet. 

– Att relevanta upptäckter kan bli ignorerade på grund av att välstrukturerade undersökningar 

utgör ett hinder på resultaten. 

– Att forskare bidrar med egna intressen och värderingar och är därför inte helt objektiva utan 

är en del av det som undersökts. 

– Att det är missledande att finna utmärkande fenomen i enskilda undersökningar.(Collis & 

Hussey, 2009, s. 56) 

 

Motsatsen till positivismen skulle vara interpretivismen, där de båda kan tänkas vara 

varandras extremer, om positivismen ligger längst till vänster ligger interpretivismen längst 

till höger. Interpretivismen tror inte att den sociala verkligheten är objektiv, utan att den är 

synnerligen subjektiv. Detta beror enligt interpretivisterna på att subjektiviteten är skapad av 

våra uppfattningar. (Collis & Hussey, 2009, s. 57.) 

 

En uppdelning mellan positivismen och interpretivismen är att positivism:  

– Tenderar till att använda stor uppsamlingsdata medan interpretivismen använder liten. 

– Har en artificiell placering medan interpretivismen har en naturlig placering. 

– Använder sig av hypotestestning medan interpretivismen är inne på att generera teorier. 

– Skapar precis, objektiv och kvantitativ data medan interpretivismen skapar subjektiva 

kvalitativa data. 

– Framställer resultat som har hög reliabilitet men låg validitet där interpretivismen istället får 

resultat som har låg reliabilitet men hög validitet. 

– Får resultat som kan generaliseras på populationen medan interpretivismens resultat bara 

kan generaliseras från en studie till en liknande studie. (Collis & Hussey, 2009, s. 62) 

 

Vi har ett positivistisk synsätt, vilket är lämpligt för den typ av studie vi genomfört. Vi har i 

studien en stor kvantitativ datamängd som vi har analyserat genom hypoteser vilket stämmer 

väl överens med Collin och Husseys (2009, s. 62) syn på positivismen. Vidare har vi 

analyserat samband mellan nyckeltal och aktiers avkastning, vilket bäst genomförs med en 

positivistisk kunskapssyn. 
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2.4 Angreppssätt 
Det finns huvudsakligen två angreppssätt inom forskningen som brukar användas, deduktiv 

och induktiv. Vi har i vår undersökning utgått från tidigare forskning och teorier för att 

utforma hypoteser för att kunna testa samband mellan olika variabler. Befring (1994, s. 14) 

skriver att hypotetisk-deduktiv forskning utgår från teorier som i sin tur hypoteser härleds 

ifrån som sedan styr forskningsprocessen. Vi har följt denna process och har därför ett 

hypotetisk-deduktiv angreppsätt. Skillnaden mot deduktiv forskning är induktiv forskning där 

hypoteser och eventuellt nya teorier istället grundar sig på observationer och analyser av 

fenomen. Bryman och Bell (2005, s. 23) skriver att den deduktiva processen börjar med 

teorin, som leder till hypoteser, som leder till datainsamlingen, som bidrar till ett resultat, som 

leder till om hypoteserna bekräftas eller förkastas, som leder till att teorin revideras. 

  

Teori        Hypoteser        Datainsamling          Resultat        Hypoteserna bekräftas eller 

förkastas        Teorin revideras 
Figur 1. Flödesschema över tillvägagångssättet.  

(Bryman & Bell, 2005, s. 23) 

 

Vi följer ovanstående process då vi utgått från teorier om marknadsanomalier och har därifrån 

formulerat hypoteser som vi testat. För att testa dessa hypoteser har vi samlat in rådata till 

exempel i form av aktiekurser och nyckeltal. Efter detta har vi analyserat resultaten för att 

bekräfta alternativt förkasta hypoteserna samt reviderat de befintliga teorierna. 

2.5 Metodval 
“När vi samlat in information i ett forsknings- utrednings- eller utvecklingsarbete behöver vi 

systematisera, komprimera och bearbeta materialet för att kunna besvara de frågor vi ställt” 

(Patel & Davidson, 2011, s. 111). Vidare skriver de att metoder som finns till för att bearbeta 

informationen varierar från metoder för tolkning av textmaterial till statistiska metoder för 

analys av data. De skriver att de statistiska metoderna kallas för kvantitativa metoder och 

metoderna för bearbetning av textmaterial kallas för kvalitativa metoder. (Patel & Davidson, 

2011, s. 111) 

 

Vårt val av forskningsstrategi är att använda oss av en kvantitativ undersökning. Då vår 

undersökning bygger på historiska rådata för att testa om olika nyckeltal fungerar, så skulle en 

kvalitativ undersökning inte fungera. Med en kvantitativ undersökning kan vi komma fram till 

att det till exempel finns ett samband mellan P/E tal och aktiers avkastning, något som en 

kvalitativ undersökning inte skulle komma fram till. Befring (1994, s. 14-15) skriver att 

skillnaderna mellan de båda är att det kvalitativa tillvägagångssättet är att ha helhetliga, 

personliga upplevelser utifrån ett vidare förståelseperspektiv, medan det kvantitativa 

tillvägagångssättet syftar till att kartlägga, analysera eller förklara forskningen i form av 

variabler. Vi har i studien analyserat data i form av variabler vilket då innebär att vi har en 

kvantitativ metod. 

 

Bryman och Bell (2005, s. 40) skriver att en kvantitativ forskning kan betraktas som en 

forskningsstrategi om den betonar kvantifiering ifråga om analysen och insamlingen av data. 

De påpekar även att en kvantitativ forskning skall innehålla ett deduktivt synsätt där man 

prövar teorier, ha ett naturvetenskapligt tillvägagångssätt, se på den sociala verkligheten som 

en yttre och objektiv verklighet. Här anser vi att vi inrymmer oss inom alla de delar som 

Bryman och Bell anser en kvantitativ forskningsstrategi skall ha. 
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2.6 Perspektiv 
Vi har valt att i denna undersökning utgå ifrån den privata investerarens perspektiv. Detta 

eftersom vi tycker att det är intressant att göra en modell av nyckeltal, som skall vara lätt att 

applicera på marknaden. Ett alternativ hade varit att genomföra studien ur aktiebolagens 

perspektiv, det vill säga hur nyckeltal och aktiekurser påverkar de enskilda företagen, eller 

från samhällets perspektiv, det vill säga hur samhället påverkas av aktiemarknadens 

anomalier. Det är dock mera intressant att undersöka nyckeltalen från en investerares 

perspektiv, dels på grund av egna intressen, dels på grund av studiens uppbyggnad. 

2.7 Litteratursökning 
Vi inledde detta examensarbete genom att göra sökningar på tidigare studier inom 

relativvärdering. Vi hittade ett antal artiklar som visade att vissa nyckeltal kan användas för 

att skapa överavkastning. De flesta av dessa artiklar hade genomfört sina studier på den 

Amerikanska aktiemarknaden. Efter detta började vi söka efter studier som hade undersökt de 

Nordiska aktiemarknaderna. Vi hittade några examensarbeten som har gjort liknande studier 

på den svenska marknaden, men ingen av dessa hade gjort en studie på alla de nyckeltal vi var 

intresserade av. Vi bestämde oss därför att göra en utökad studie innehållande flera nyckeltal 

samt flera marknader än vad som tidigare har undersökts i en och samma studie.  

 

För att hitta vetenskapliga artiklar så har vi främst använt oss av databasen Business Source 

Premier. Vi har sökt på de olika nyckeltalen vi var intresserade av att undersöka samt olika 

formuleringar av dessa. Vi har även använt författare som sökord då vi har läst i böcker och 

på andra ställen att de har forskat inom vårt område. Exempel på sökord vi använt oss av är: 

P/E stock returns, growth stock returns, price to sales expected stock returns, market 

efficiency, behavioral finances etc. När vi funnit en artikel så har vi även läst dennes 

referenslista och sökt fram de artiklar som de i sin tur har använt sig av. Vi har strävat efter att 

alltid använda oss av originalkällor då detta varit praktiskt möjligt. 

 

Vi har även lånat ett stort antal böcker från universitetsbiblioteket. Exempel på sökord vi 

använt oss av när vi sökt böcker är: Stocks, valuation, behavioral finance, investments, 

corporate finance. När vi till exempel hittat en bok som har berört vårt valda område har vi 

även genom den bokens referenser hittat fler intressanta böcker. Vi har även sökt på 

författarens namn för att hitta böcker, till exempel har vi lånat alla av Damodarans böcker 

som fanns tillgängliga på universitetsbiblioteket. Vi har försökt att använda oss av så betrodda 

författare som möjligt i vår studie. 

2.7.1 Källkritik 

Befring (1994, s. 175) skriver att källkritik handlar om att ta reda på hur trovärdigt det 

insamlade materialet är, men att källkritiken även syftar till att värdera betydelsen av data, för 

att se hur relevant och användbar de är i vår forskning. Då vi till största del, frånsett 

inledningen bara använt oss av facklitteratur samt vetenskapliga artiklar i vår undersökning, 

samt eftersträvat ett sådant förhållningssätt anser vi att innehållet i våra källor har mycket hög 

klass. De allra flesta av dessa källor har sökts fram genom Universitetsbibliotekets sökmotor 

eller databaser för artiklar. De flesta vetenskapliga artiklar vi har använt oss av har varit flitigt 

citerade. Till exempel Kahneman och Twerskys (1979) artikel angående prospect theory är 

citerad över 3000 gånger. Det som kan spela roll för undersökningen är källornas relevans 

idag, då många källor kommer från tidigare epoker. Det är medvetet då vi vill gå till grunden 

av vem som sa vad eller gjorde vad först, så att informationen inte har blivit omskriven i flera 

led och därmed blivit förvanskad, detta främst i teorierna. Men samtidigt vill vi så mångt och 

mycket ha de färskaste studierna för till exempel nyckeltalen för att på så vis skriva och visa 

att anomalierna existerar i modern tid. Detta har dock visat sig problematiskt då det ibland 
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varit svårt att hitta de allra nyaste på just våra marknader, men det är även lite av poängen 

med undersökningen att visa att anomalierna även existerar under vår undersökningsperiod. 
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3. Teoretisk referensram 
 

Vi inleder detta kapitel med teorier och studier kring den effektiva marknaden, eftersom det är 

ett krav att marknaden inte är effektiv för att det skall vara möjligt att skapa överavkastning. 

Vi fortsätter med att kort beskriva den moderna portföljvalsteorin och vilka metoder som 

finns tillgängliga för att riskjustera en portfölj. Detta eftersom vi jämför olika portföljers 

avkastning och portföljerna behöver vara riskjusterade för att kunna jämföras på lika villkor. 

Vi tar även upp behavioural finance som en möjlig förklaring till varför överavkastning kan 

uppstå. Kapitlet fortsätter med en redogörelse för de olika nyckeltalen som kan ingå i en 

relativvärdering samt tidigare forskning kring dessa. 

 

“ Security analysis cannot presume to lay down general rules as to the “proper value” of any 

given common stock.... The prices of common stocks are not carefully thought out 

computations, but the resultants of a welter of human reactions”. Graham & Dodd, (1940, 

refererad i Siegel, 2008, s. 139) 

3.1 Effektiva marknaden 
Är marknaden effektiv? På den frågan finns i dagsläget inget konkret svar. Inom detta område 

finns det studier som talar både för och emot, vilket vi kommer skriva mer om längre fram. 

Huruvida marknaden är effektiv eller inte beror på hur fort marknaden reagerar på ny 

information som släppts om ett företag. Sker prisförändringarna snabbt på marknaden efter att 

ny information blivit känd sägs marknaden vara effektiv. Däremot om prisförändringarna 

uppträder relativt sakta efter att ny information släppts och att det till exempel sker 

överreaktioner på prissättningen, antas marknaden vara relativt ineffektiv. (Haugen. 2001, s. 

573) 

 

För att en marknad skall vara effektiv menar Haugen att det skall finnas fyra egenskaper eller 

kännetecken: 

 

1.  Med ny information skall priserna på värdepapper snabbt och exakt justeras efter 

informationen. 

2.   Förändringar i den förväntade avkastningen på värdepapper drivs av ränteskiftningar 

och riskpremier. Skulle förändringar i aktiekurserna ske genom andra händelser är de 

slumpmässiga. 

3. I simulerade experiment skall handelsreglerna misslyckas med att skapa 

överavkastning. 

4.  Även professionella investerare i grupp eller ensamma, misslyckas med att skapa 

överavkastning. 

(Haugen. 2001, s. 590) 

3.1.1 Den effektiva marknadshypotesen 

Den effektiva marknadshypotesen (EMH) är en teori som utvecklats av Fama. EMH menar att 

aktiepriserna alltid är rätt, det enda som kan ändra aktiepriset är uppkomsten av ny 

information (Torsell & Nilsson, 2007, s. 33). Inom EMH finns det tre stycken former, där 

varje form påverkar aktiekurserna olika, beroende på vilken sorts information som är 



11 
 

tillgänglig. De tre olika nivåerna inom den effektiva marknadshypotesen är: Svag form, 

semistark form och stark form. (Fama, 1970, s. 383) 

3.1.1.1 Svag form 

I den svaga formen antas aktiekurserna vara justerade efter information från historiska 

aktiekurser, det är därför inte möjligt att förutspå framtida aktiekurser. Hypotesen säger då till 

exempel att den tekniska analysen inte är möjlig att genomföra, då all data är publik och 

kostnadsfri. Om en signal finns om framtida köpläge, är den tillgänglig för alla och signalen 

förlorar sin betydelse då alla utnyttjar den. (Bodie et al., 2011, s. 375)   

3.1.1.2 Semistark form 

Under den semistarka formen antas all publik information vara speglad i aktiekursen. Detta 

gäller såväl tidigare aktiekurser som information om ledningen, kvartalsrapporter, 

årsredovisningar, pressreleaser samt all annan information som kan tänkas vara relevant vid 

värdering av ett företag (Bodie et al., 2011, s. 376). Hypotesen säger att så fort sådan 

information är tillgänglig blir aktiekurserna justerade omedelbart. Därför kan ingen göra 

överavkastning genom att använda sådan information till att förutspå framtida kursutveckling 

(Shleifer, 2000, s. 6). 

3.1.1.3 Stark form 

I den starka formen tar man hänsyn till att all information är reflekterad i aktiekursen, även 

information som är privat. Den starka formen menar att inte ens insiders kan göra vinst på sin 

information. Har man tillgång till insider information och köper eller säljer aktier kommer de 

att påverka kursen och aktiekursen kommer snabbt bli justerad av den givna informationen 

(Haugen, 2001, s. 575). Enligt Bodie et al (2011, s. 376) är denna form av hypotesen en 

extrem form. Vidare menar de att det är väldigt få som tror att företagsledningen inte skulle ha 

tillgång till relevant information som de skulle kunna utnyttja innan informationen når 

marknaden. De menar även att insiderhandel är svårt att definiera, då investerare vill hitta 

information som inte redan är publik.   

3.2 Ineffektiv marknad 
Robert A Haugen är en av de starkaste förespråkarna för att marknaden inte är effektiv. Han 

har skrivit många böcker om fenomenet där han utmanar de etablerade teorierna om 

marknaden verkligen är effektiv och kommer fram till att så inte är fallet. I sin artikel Case 

closed visar Haugen upp bevis på att marknaden inte är effektiv. Det han studerade var den 

amerikanska marknaden under en 45-årsperiod. Han kommer till exempel fram till att de mest 

riskabla aktierna med avseende på β, variansen i total avkastning och volatilitet hade den 

lägsta avkastningen. Haugen visar även i denna undersökning som i en av hans tidigare att en 

omfattande faktormodell på en förväntad avkastning är väldigt lönsam för att förutspå 

framtida relativa avkastningar. (Haugen. 2008, s. 13) 

 

Enligt Bodie et al (2011) finns det tre faktorer som bidrar till den fortsatta debatten kring 

marknadens ineffektivitet. Dessa tre är the magnitude issue, the selection bias issue och the 

lucky event issue. The magnitude issue menar att det bara är förvaltare av stora portföljer som 

kan hitta små missprissättningar i marknaden som är värda ansträngningen att utnyttja dem, 

det vill säga att de har tillräckligt med pengar för att göra en vinst på en väldigt liten marginal. 

Genom denna syn antas det att det är dessa investerare som driver marknadspriserna t ill det 

riktiga värdet. The selection bias issue menar att det finns ett problem för den som uppfinner 

en lönsam investeringsmodell. Antingen uppnår du berömmelse över din modell då du 

publicerar den i en erkänd ekonomisk tidskrift, eller så håller du modellen för dig själv och 

tjänar stora summor på aktiemarknaden. De flesta skulle välja alternativet att tjäna pengar, 
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vilket betyder att det bara är modeller som inte kan generera överavkastningar som publiceras. 

Därför är det svårt att utvärdera om förvaltare verkligen har vinnande strategier på 

aktiemarknaden. The lucky event issue säger att det bara går att slå marknaden genom att ha 

tur. Om marknaden är effektiv och aktiekurserna anges i det riktiga värdet finns det lika stora 

chanser att vinna som att förlora genom att köpa aktier. Om en stor skara investerar i aktier 

kommer det statistiskt sett vara någon som för det mesta alltid lyckas med sina köp. Denne 

investerare skulle säga att det berodde på skicklighet medan skeptikerna skulle säga att det 

bara är tur. Huruvida en investerares strategi beror på skicklighet eller inte kan bara 

analyseras utifrån ett utförligt test så att det går att se hur de skulle prestera i en annan 

tidsperiod. Dock görs sådana test sällan. (Bodie et al., 2011, s. 384-385) 

3.3 Forskning kring marknadseffektivitet 
I Sverige har den effektiva marknaden studerats av bland annat Kerstin Claesson (1987) som 

har skrivit en doktorsavhandling om ämnet. Hon gjorde i sin avhandling sex olika delstudier 

under tidsperioden 1978 - 1985. De sex olika delstudierna bestod av autokorrelationstest, test 

av “runs”, test av filterregeln, samt veckodags-, årsskiftes- och ex-dags-effekten. (Claesson, 

1987, s. 29-30, 208). Anomalin som fick den starkaste indikationen mot marknadseffektivitet 

var årsskifteseffekten. Årsskifteseffekten innebär att månadernas genomsnittsavkastning är 

olika. Framförallt januari har i tidigare studier visats vara en månad med onormalt hög 

avkastning. (Claesson, 1987, s. 129, 209) Även veckodagseffekten och ex-dags-effekten fick 

resultat som talar mot att marknaden är effektiv. (Claesson, 1987, s. 30, 209) 

“Veckodagseffekten innebär att genomsnittsavkastningen på aktiemarknaden är olika stor 

olika veckodagar (Claesson, 1987, s. 108)”. Ex-dagen är dagen när en aktie handlas utan 

rätten till en viss förmån till exempel utdelning. Ex-dags-effekten innebär att avkastningen 

från aktier kring ex-dagen avviker från det normala. I undersökningen framkom att det i cirka 

nio dagar före ex-dagen förekom högre avkastning än normalt. (Claesson, 1987, s. 178,202) I 

hennes slutsatser skriver hon att den svenska marknaden under den undersökta perioden inte 

varit helt effektiv, men att hon tror att den bör betraktas som i stort sett effektiv.(Claesson, 

1987, s. 209-210) 

 

Chan et al (1997) gjorde en studie som undersökte marknadseffektiviteten i 18 olika länder, 

inklusive Danmark, Finland och Sverige. De undersökte om marknaderna var effektiva i svag 

form under åren 1961 -1992 med hjälp av unit root tests (Chan et al, 1997, s. 804). Deras 

resultat visade att alla de undersökta marknaderna var att anse som effektiva i den svaga 

formen av marknadseffektivitet. (Chan et al, 1997, s. 807) 

 

Worthington och Higgs (2004) har under tiden 31 december 1987 till 28 maj 2003 undersökt 

marknadseffektiviteten på europeiska aktiemarknader och däribland Sverige, Finland och 

Danmark. De har undersökt den svaga formen av marknadseffektivitet med hjälp av tre olika 

tester. Både seriekorrelationstestet och testet för ”runs” de genomförde visade att 

aktiemarknaderna i Sverige, Finland och Danmark inte uppfyllde kraven på en ”random walk” 

och att de därför är att anse som ineffektiva i svag form. Det sista testet de genomförde var ett 

”unit root test”. Det testet visade att av våra valda marknader var det bara den svenska 

aktiemarknaden som uppfyllde kraven för att ses som effektiv i den svaga formen av 

marknadseffektivitet. Vidare skriver de även att Finland i det sista testet uppfyllde vissa av 

kraven för att marknaden skall kunna klassas som effektiv i svag form. (Worthington & 

Higgs, 2004, s. 2-3,13-14) 

 

Boudreaux (1995) har undersökt kalenderanomalier i bland annat Danmark. Enligt den svaga 

formen av marknadseffektivitet skall det inte gå att förutspå framtida aktiekurser med hjälp av 
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historiska data. Han undersökte månadseffekten vilket innebär att det i början av månaden är 

högre avkastning än det är i mitten eller i slutet av månaden. Hans resultat visade att det finns 

en tydlig månadseffekt på den danska aktiemarknaden. Det innebär att de fem första dagarna 

varje månad tenderar att ge högre avkastning än de andra dagarna i månaden. Resultatet var 

statistiskt signifikant även när han prövade att ta bort januari månad som är känd för att ha en 

högre avkastning än de andra månaderna.(Boudreaux 1995, s. 15-19) 

 

Studierna vi presenterat kring marknadseffektiviteten har fått blandade resultat. Det är endast 

Chan et als (1997) studie och delvis Claessons (1987) studie när det gäller den svenska 

aktiemarknaden som säger att marknaderna är effektiva i varje fall i den svaga formen. Vi 

måste dock även ta hänsyn till att Claessons studie är relativt gammal och mycket har hänt på 

den svenska aktiemarknaden sedan 1980-talet. Dock visar Worthington och Higgs (2004) 

studie som är den nyaste vi har hittat att samtliga av våra valda marknader är att anse som 

ineffektiva i den svaga formen av marknadseffektivitet. 

3.4 Modern portföljvalsteori 
Modern portföljvalsteori sägs ha uppkommit i början av 1950 talet när Harry Markowitz 

publicerade sin artikel ”portfolio selection”. I den visade han hur man väljer den portfölj som 

har den högsta förväntade avkastningen, med en given risknivå. (Haugen, 2011, s. 1-2)  

 
Figur 2. Minimum variance set  

(Haugen, 2011, s.82) 

 

Bilden ovan har portföljens standardavvikelse på x-axeln och den förväntade avkastningen på 

y-axeln. Den visar vilken portfölj som har högst förväntad avkastning givet en 

standardavvikelse, eller givet en förväntad avkastning vilken som har lägst standardavvikelse. 

Punkterna A och B i bilden har samma standardavvikelse men eftersom punkten A har den 

högsta förväntade avkastningen är den det bästa valet. Punkten MVP i bilden står för 

minimum variance portfolio och är den portfölj som har den lägsta standardavvikelsen av alla. 

(Haugen, 2011, s. 82) 
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3.4.1 Diversifiering 

Risken i en portfölj beror på de enskilda aktiernas varianser och kovarianserna dem emellan. 

Portföljens risk tenderar att sänkas ju fler aktier som ingår i den, och det är detta som kallas 

diversifiering.(Statman, 1987, s. 353) Det är dock omöjligt att diversifiera bort all risk när det 

handlar om aktier. Det är bara den företagsspecifika risken även kallad osystematisk risk som 

går att diversifiera bort. Marknadsrisken även kallad den systematiska risken kommer att 

kvarstå oberoende av hur många aktier en portfölj innehåller.(Bodie et al, 2011, s. 225) Enligt 

Evans och Archer (1968, s.767) avtar diversifieringseffekten när portföljen innehåller kring 

tio aktier, och de ifrågasätter om det är värt att ha mer än tio aktier i portföljen. Detta är dock 

omtvistat och senare forskning gjord av Statman (1987, s. 362) säger att det behövs 30-40 

aktier i en portfölj innan de positiva effekterna av diversifiering upphör. 

 
Figur 3. Diversifieringseffekten 

Som vi kan se i figuren ovan minskar inte den osystematiska risken linjärt med antalet aktier i 

portföljen. Diversifieringseffekten är som störst när det endast finns en aktie i portföljen. 

3.5 Riskjustering 
Att jämföra portföljer genom att endast titta på avkastningen är inte speciellt användbart. 

Avkastningen kan till stor del bero på vilken risknivå portföljen har och därför är det bra att 

riskjustera avkastnigarna för portföljerna före de jämförs. (Bodie et al, 2011, s. 849) Det finns 

ett antal olika sätt att riskjustera en portfölj och vi kommer här att gå igenom olika sätt som är 

baserade på CAPM modellen. 

3.5.1 CAPM 

CAPM modellen utvecklades under 1960 talet av Sharpe, Lintner och Mossin (Haugen, 2001, 

s. 2). En av orsakerna till varför modellen har blivit så populär är att den kräver få variabler. 

CAPM har följande formel: ri=ṝf +βi(ṝm-ṝf) (Ogden et al, 2003, s. 44). 

ri= Förväntade avkastningen hos tillgången 

ṝf= Riskfria ränta 

βi= Tillgångens betavärde 

ṝm= Förväntad avkastning på marknadsportföljen 
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CAPM bygger på att riskpremien varierar i linje med portföljens betavärde. (Brealey & 

Myers, 2003, s. 195) Den riskfria räntan är avkastningen för ett värdepapper som inte har 

någon risk för utebliven betalning. Vanligtvis används räntan för tioåriga statsobligationer 

som den riskfria räntan. (Viebig et al, 2008, s. 37) Statsobligationer har historiskt ansetts vara 

en riskfri investering och skillnaden mellan avkastningen på statsobligationer och 

avkastningen för aktiemarknaden är att beteckna som marknadens riskpremie (Brealey & 

Myers, 2003, s. 194)  

 

β i modellen mäter känsligheten i avkastningen jämfört med marknadens avkastning. (Viebig 

et al, 2008, s. 37) Marknadens β är ett och om en portfölj har ett i β borde den genomsnittliga 

avkastningen vara densamma som marknadens.  Aktier med höga β är att anse som 

högriskaktier medan aktier med låga β är mindre riskfyllda än marknaden som helhet. 

Modellen tar bara hänsyn till den systematiska risken som inte går att diversifiera bort (Viebig 

et al, 2008, s. 37). β för en tillgång beräknas genom att ta kovariansen mellan tillgången och 

marknaden delat med variansen för marknaden (Bernstein & Damodaran, 1998, s. 68).  

 

 

 
Figur 4. Aktiemarknadslinjen 

(Nilsson et al, 2002, s. 228) 

 

I figuren ovan visar rf den riskfria räntan och rm visar marknadsportföljens avkastning. 

Figuren visar att den förväntade avkastningen växer linjärt med risken. (Nilsson et al, 2002, s. 

228) 

 

Det har framkommit mycket kritik mot CAPM på senare år. Till att börja med är modellen 

baserad på ett antal antaganden som inte kan ses som verklighetstrogna. Bland annat skall det 

enligt modellen vara möjligt att låna ut obegränsat med pengar till den riskfria räntan och det 

skall även vara möjligt att blankoförsälja alla tillgångar. Den förutsätter även att alla 

investerare har samma förväntningar på avkastning och risk. Det finns även forskning som 

visar att betats förklaringsvärde för avkastningen är svagt. Detta får stora följder om man 

väljer att använda CAPM eftersom hela modellen bygger på att det finns ett linjärt samband 

mellan avkastning och risk. (Nilsson et al, 2002, s. 238) Ett annat problem med modellen som 
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är aktuellt i dagens läge är den riskfria räntan. Som vi tidigare nämnt är det vanligt att 

använda räntan för statsobligationer som riskfri ränta. Dessa räntor skiljer sig väldigt mycket 

mellan olika länder i dagens läge, och frågan är om alla länders statsobligationer numera kan 

anses vara riskfria. 

 

3.5.2 Jensens alpha 
Jensens alpha beräknas med hjälp av följande formel: α=ṝp-[ṝf+βp (ṝm-ṝf)]. 

ṝp= Portföljens avkastning 

ṝf= Riskfria räntan 

βp= Portföljens beta 

ṝm= Marknadens avkastning 

Jensens alpha visar den genomsnittliga avkastningen som överstiger den som CAPM förutspår 

(Bodie et al, 2011, s. 850). Ett positivt Jensens alpha är ett tecken på att portföljen har 

genererat bättre avkastning än marknaden med hänsyn tagen till risknivån (Haugen, 2001, s. 

276). En fördel med Jensens alpha är att svaret blir i procentform vilket är lättolkat. 

3.5.3 Sharpe Ratio 

Sharpe ration beräknas genom att ta avkastningen för portföljen minus riskfria räntan delat 

med standardavvikelsen för portföljen (R= (ṝp-ṝf)/ σp) (Bodie et al, 2011, s. 850). Den mäter 

intjänad riskpremie per enhet av exponerad risk. För att jämföra risken du utsätts för kan du 

jämföra Sharpe kvoten för din portfölj med marknadens Sharpe kvot. Har du en högre siffra 

på Sharpe kvoten än vad marknaden har så innebär detta att du har överträffat marknaden. 

(Haugen, 2001, s. 280).  

3.5.4 Treynor Ratio 

Treynor ratio beräknas genom att ta portföljens avkastning minus den riskfria räntan delat 

med portföljens beta (T= (ṝp-ṝf)/βp) (Bodie et al, 2011, s. 850). Treynor kvoten visar intjänad 

riskpremie per enhet av exponerad risk. Treynor kvoten liknar Sharpe kvoten, skillnaden är 

bara att Treynor använder portföljens beta som mått på risken, medan Sharpe kvoten använder 

portföljens standardavvikelse. (Haugen, 2001, s. 279-280)  

3.6 Behavioral finance 
Den generella finansiella och ekonomiska teorin är baserad på uppfattningen av att individen 

är rationell och tar till sig all information i sitt beslutsfattande. Dock har flertalet studier visat 

att individen agerar irrationellt och gör detta kontinuerligt, till exempel Lakonishok et al 

(1994) säger detta. Det nya området behavioral finance har uppkommit för att bättre förstå 

och kunna förklara hur känslor och kognitiva fel i beslutsprocessen kan påverka investerarna. 

Studier av psykologi och sociala företeelser kan förklara effektiviteten på de finansiella 

marknaderna men även förklara anomalier, bubblor och kollapser på aktiemarknaden. Till 

exempel visar forskningen att det går att härleda de bättre avkastningarna i värdeaktier 

gentemot att investera i tillväxtaktier, som ett resultat från investerares irrationella tilltro till 

tillväxtföretagen samt att ägandet av tillväxtaktier genererar stolthet och välbehag. (Elvin. 

2004, s. 136) 

3.6.1 Rationella och irrationella beteenden 

Investerarna som finns på de finansiella marknaderna agerar på olika sätt, till exempel kan 

deras motiv, mentalitet, tankesätt, riskbenägenhet och tidshorisont skilja sig markant. Dock 

anses det i den generella ekonomiska teorin att investerare agerar rationellt, i alla fall om man 

ser till aktiemarknaden, sett till verkligheten agerar människor allt annat än rationellt. 

(Goldberg & von Nitzch, 2001, s. 9) Investerare som agerar på ett rationellt sätt kan ändå 

finna sig under den optimala nivån, trots att de gör sitt bästa. Alla människor gör misstag, 
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misstag som upprepas. Detta påverkar deras rationella agerande och tänkande då det rör upp 

känslor och därför hindrar deras rationella beslutsfattande. (Goldberg & von Nitzch, 2001, s. 

10) Behavioral finance teorin vill beskriva det riktiga beteendet bakom beslutsfattandet, 

huruvida det är irrationellt eller rimligt. Detta beteende vill forskarna förutsäga före, under 

och efter ett beslut har tagits. Detta är relevant för en tredje part då bedömningen av 

aktörernas beteende på aktiemarknaden kan förutses och därmed ge en ekonomisk fördel. 

Känner investerare till dessa beteenden kan de rätta till sina egna fel och lära sig att undvika 

dem. (Goldberg & von Nitzch, 2001, s. 11) Behavioral finance hjälper inte bara en investerare 

att förbättra sitt eget beslutsfattande utan de får även en omfattande förståelse av hur hela 

marknaden beter sig. Genom att kunna förutspå hur de flesta människorna agerar i vissa 

situationer kommer investerare få ett försprång om de känner till hur det människliga sinnet 

fungerar. Därför kan en tredje part förutspå särskilda mönster i beteendet då dessa upprepas 

gång efter gång. (Goldberg & von Nitzch, 2001, s. 13) 

 

Basu et al (2008, s. 60) menar att investerarna aldrig agerar utifrån rationella modeller, utan är 

ibland kontraproduktiva som en respons till att deras beteende ofta är kontraintuitivt. De 

menar att investerare är mottagliga för marknadsbubblor och påverkas av påfund. I artikeln 

skriver de att det bland investerarna finns flockbeteenden och spelbeteenden, dessa är 

relaterade till övertron på sig själv och som investerare är de aldrig immuna mot irrationell 

rädsla som uppträder av motviljan att ta en förlust. Det står även i artikeln att förmågan att ta 

in information rationellt inte håller samma takt som att få tillgång till informationen, detta är 

då ett aber för den normale investeraren som jämställer informationsflödet synonymt med att 

göra beslut som leder till överavkastning. Vidare kommer de fram till att investerare inte lärt 

sig något ifrån strategier som till exempel att diversifiera, ha en passiv strategi eller 

köpa/hålla, utan att de jagar avkastningen då frestelsen är för stor för att finna den. Då det 

visade sig att investerare köpte dyrt och sålde billigt upprepade sig i ett mönster, torde det 

vara bevis för att investerare är irrationella om man definierar rationell till att inte göra samma 

misstag två gånger.   

3.6.2 Overconfidence 

Overconfidence är en tilltro på sig själv som gör att investeraren har för stora förhoppningar 

på sina egna förmågor och att de inte lyssnar till vad andra rekommenderar. Overconfidence 

bidrar även med att investerarna har orealistiska värderingar kring avkastningarna samt att de 

inte reagerar i hög grad till ny information, eller överväger värdet på informationen. 

(Kourtidis et al, 2011, s. 549) 

 

Odean (1998, s. 1916) menar att investerare som har ett väldigt högt självförtroende ökar 

marknadsvolatiliteten men att nyttan för dessa investerare blir lägre. Han säger även att 

overconfidence hos investerarna är kostsamt för samhället då investerarna inte har optimal 

riskbedömning, spenderar för mycket resurser på att hitta information och gör alldeles för 

många avslut, något som han även kommer fram till i en annan studie med Barber (Barber & 

Odean, 2000, s. 800 ). Odean skriver även att investerare som är overconfident presterar 

sämre än passiva investerare då informationen är kostsam för dem. 

 

Wärneryd (2001, s. 171) påstår att om det finns hög volatilitet på aktiemarknaden tillskrivs 

oftast overconfidence som en förklaring till det. Han skriver också att forskare antar att 

overconfidence investerare är mer riskbenägna och gör mer avslut. Vidare skriver han att 

aktiemarknaden antas attrahera overconfident människor som blir investerare på egen hand.   
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3.6.3 Överreaktion/Underreaktion 

Enligt den effektiva marknadshypotesen borde marknaden inte kunna överreagera på nyheter 

och marknadsförutsättningar. Enligt Lo och MacKinlay (2002, s. 116) är uppfattningen till 

hypotesen om överreaktion på aktiemarknaden att investerare påverkas av optimism och 

pessimism. De menar att denna påverkan skapar en slags kraft som gör att priserna avviker 

från dess fundamentala värden. Inom aktiemarknaden gör investerare ständigt fundamentala 

misstag genom att överreagera på bra eller dåliga rapporter, dessa misstag kan investerare 

utnyttja till att få överavkastning genom att till exempel bygga portföljer (Haugen, 1999a, s. 

ix). 

 

Förutom överreaktion existerar det dessutom underreaktion. Det är bevisat att nyheter som till 

exempel kvartalsrapporter ger en underreaktion på aktiekurserna. Om nyheten är dålig 

kommer aktiekurserna att fortsätta ned i en trend efter en initial negativ reaktion. (Shleifer, 

2000, s. 112) 

 

De Bondt och Thaler gjorde en studie år 1985 för att testa överreaktionshypotesen. De 

konstruerade två portföljer av aktier från NYSE under 36 månader, där den ena bestod av de 

35 bästa vinnarportföljerna och den andra av de 35 sämsta förlorarportföljerna. Deras resultat 

visade att studien överensstämmer med överreaktionshypotesen. Deras förlorarportföljer 

överträffade marknaden i genomsnitt gentemot vinnarportföljerna som underpresterade 

marknaden som helhet. Studien visade att deras förlorarportföljer hade bäst avkastning i 

januari av alla månaderna, vilket visade på januarieffekten. (De Bondt & Thaler, 1985, s. 

793,799) 

 

En studie som stödjer De Bondts och Thalers (1985) studie är Lauterbach och Vu (1992) 

som gjorde en studie där de ville se om bolag med den bästa ledningen hade någon koppling 

till överreaktionen bland investerare. De kom fram till samma slutsats att 

överreaktionshypotesen på aktiemarknaden existerar. (Lauterbach & Vu, 1992, s. 45, 51) 

Shleifer (2000) skriver att bevisen visar att i tidsperioder om ca 3-5 år, fortsätter aktiekurserna 

att överreagera på nyheter som visat på samma sak. Med det menas att aktierna tenderar att bli 

överprissatta och får låga genomsnittliga avkastningar på grund av att aktien har haft en lång 

rad av goda nyheter. Aktier som presterat bra flera gånger får extremt höga värderingar. Dessa 

värderingar ger i genomsnitt ingen högre avkastning än medelvärdet. (Shleifer, 2000, s. 112 - 

113) 

3.6.4 Prospect theory 

Kahneman och Twersky (1979, s. 263) vidareutvecklade den tidigare erkända nyttoteorin som 

använts som en deskriptiv modell för beslutsfattandet under risk till en ny teori som de kallar 

för prospect theory. Teorin som de utvecklade utmärker två faser i beslutandeprocessen: en 

tidig genomarbetnings fas och en efterföljande utvärderings fas. Den första fasen, 

genomarbetningsfasen innehåller tidiga analyser av möjligheterna, som oftast utmynnar i en 

representation av möjligheterna. I den andra fasen utvärderas dessa möjligheter och de som 

har det högsta värdet väljs. Kahneman och Twersky menar att genomarbetningsfasen är ett 

tillstånd för människor då de omformulerar och organiserar möjligheterna så att det blir en 

enklare efterföljande utvärdering och beslut. Genomarbetningsfasen består av fyra delar: 

kodning, kombinering, segregation och avbrytande. Kodning innebär att människor i 

normalfallet upplever resultaten som vinster och förluster istället för ett slutgiltigt tillstånd 

som till exempel rikedom. Vinsterna och förlusterna uppstår från en referenspunkt som 

matchar med deras investering. Mängden pengar som betalas eller mottages från 

referenspunkten är själva vinsten och förlusten. Kombinering innebär att ibland kan 

möjligheterna förenklas genom att kombinera sannolikheter med liknande resultat. 
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Segregation innebär att i genomarbetningsfasen kan en del möjligheter innehålla riskfria 

komponenter som segregeras bort från de riskfyllda komponenterna. Avbrytande innebär att 

komponenterna förkastas om de redan delas med våra möjligheter. (Kahneman & Twersky, 

1979, s. 274-275) I deras analys kommer de fram till att investerare är mindre villiga till att ta 

risk när de står inför vinst. Däremot är investerare mer villiga till att ta riskabla beslut när de 

står inför en förlust, beslut som inte skulle vara acceptabla för dem annars. (Kahneman & 

Twersky, 1979, s. 285-287) 

 

 
Figur 5. En hypotetisk värdefunktion 

(Kahneman & Twersky, 1979, s. 279) 

 

Figur 5 visar på värdefunktionen och som vi tidigare nämnt härstammar värdefunktionen från 

avvikelserna utifrån referenspunkten. Kurvan har en S-formad bana som är konvex för 

förluster och konkav för vinster. Kurvan är även något brantare för förluster än för vinster. 

3.6.5 Flockbeteende 

En enskild individs beteende kan vara svårt att förutspå, men människor i en grupp tappar lätt 

sin individualitet och agerar på ett mer förutsägbart sätt. Det är därför som flockpsykologin är 

en viktig faktor när man skall förklara varför marknader reagerar som de gör. (Gyllenram, 

2001, s. 19) Enligt Wärneryd (2001, s. 216) är den mest grundläggande betydelsen av 

flockbeteendet den att investerare gör som andra investerare gör. Vidare säger han att 

investerarna bortser från egen information eller privata signaler och imiterar de andras 

beteende. Tvede (2002, s. 130) skriver att inom det finansiella grupptänkandet är 

aktiekurserna en av de mest betydelsefulla faktorerna. Tvede menar att ingen annan 

information omnämns oftare, mer brett och kommuniceras lika bra. Vidare menar han att 

informationen visar vad andra investerare tycker är rimligt och är beredda att betala. Detta gör 

att informationen blir ett ankare, som säger vad som är rimligt för oss att betala. Tvede skriver 

även att de aktuella trenderna blir ett ankare, då investerare har en benägenhet till irrationellt 

tänkande att trenderna kommer att fortsätta i samma riktning. Detta är ett problem menar 

Tvede då investerarna gör som andra investerare gör även om kurserna är övervärderade eller 

undervärderade. 

3.7 Relativvärdering 
Investerare har använt sig av nyckeltal för att hitta felvärderade tillgångar i alla tider. Ett 

populärt sätt att använda sig av dessa är att filtrera hela marknader för att hitta aktier som har 

under eller över en bestämd nivå på ett visst nyckeltal för att sedan endast analysera de 

företag som uppfyller detta närmare. (Bernstein & Damodaran, 1998, s. 203) 
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Relativvärdering, även kallad jämförande värdering, går ut på att jämföra företag med 

varandra genom att använda sig av olika nyckeltal för att hitta företag som är undervärderade. 

Värdet på ett företag erhålls genom att applicera nyckeltal från likartade företag. Fördelarna 

med att använda sig av relativvärdering är att det inte är lika tidskrävande och att det inte 

kräver lika mycket information som att använda sig utav olika diskonteringsmetoder. (Nilsson 

et al., 2002, s. 58-59) För att kunna jämföra nyckeltal mellan olika företag så skall de helst ha 

liknande tillväxt, risk och kassaflöden (Bernstein & Damodaran, 1998, s. 199). Nyckeltalen 

för ett specifikt företag kan även användas genom att jämföra dessa med historiska nyckeltal 

för samma företag, och genom detta dra slutsatser om aktien är under- eller övervärderad för 

tillfället. 

 

För att hitta företag som är undervärderade är det vanligt att börja med att räkna ut olika 

nyckeltal för alla företag i en viss bransch, samt räkna ut medelvärdet för alla av dessa 

nyckeltal. Ifall ett företag till exempel har avsevärt lägre P/E tal än medelvärdet undersöks om 

detta kan förklaras med hjälp av företagsspecifika faktorer som till exempel risk och tillväxt. 

Om det inte går att förklara med företagsspecifika faktorer är företaget att anse som 

undervärderat. (Damodaran, 1998, s. 198) Det går även att modifiera dessa nyckeltal för att 

försöka ta hänsyn till fler faktorer. En metod är att dela P/E med förväntad tillväxt i EPS, för 

att få ut det tillväxtjusterade P/E nyckeltalet (PEG). På samma sätt går det att dela P/B med 

ROE för att få fram värdenyckeltalet. Dessa modifierade nyckeltal kan då användas för att 

jämföra likartade företag. (Damodaran, 2001b, s. 267) Vi har i denna studie inte tagit hänsyn 

till företagsspecifika faktorer som till exempel deras risknivå och tillväxt. Vi har valt att 

endast följa nyckeltalen vid byggandet av portföljer för att se om det ändå går att generera 

överavkastning utan vidare analyser av företagens specifika förhållanden. 

 

En viktig sak att ta hänsyn till när någon använder nyckeltal och beräknar medelvärden av 

dessa är hur de väljer att göra med bortfall. Till exempel P/E talet kan inte beräknas när 

vinsten per aktie är negativ. Om vi då väljer att helt bortse från dessa företag som har negativa 

vinster får vi en snedvridning av medelvärdet för P/E talet. Ett sätt lösa detta problem är helt 

enkelt att justera medelvärdet för att ta hänsyn till de företag som gör förluster. (Damodaran, 

2001b, s. 260-261) En annan viktig sak att tänka på när man använder relativvärdering är att 

om en hel bransch är övervärderad kommer även företag med lägre värden på nyckeltalen att 

vara övervärderade. Detta är vad som hände vid värderingen av IT bolag kring 

millennieskiftet. (Frykman & Tolleryd, 2003, s. 28) 

 

En orsak till varför relativvärdering är populärt är för att det är relativt enkelt, och det behövs 

inte lika mycket antaganden som i andra modeller. Detta anser Damodaran (2001b, s. 262) är 

ett felaktigt påstående. Han hävdar att vi behöver göra lika många antaganden i 

relativvärdering som i kassaflödesmodellen, men i relativvärdering är antagandena implicita 

medan de i kassaflödesmodellen är explicita. Vad som menas med detta är att ett företag som 

har åtta i P/E tal ses som billigare än ett företag som har elva i P/E tal, dock kan ibland 

skillnaden förklaras med att företaget som har elva i P/E tal har en högre förväntad tillväxt. I 

denna studie har vi dock valt att bortse från underliggande faktorer som driver nyckeltalen. Vi 

har därför valt att inte fördjupa diskussionen kring de fundamentala värdena som driver 

nyckeltalen i teori kapitlet. 

3.7.1 Price-to-book ratio (P/B) 

P/B beräknas genom att ta aktiepriset delat med det bokförda värdet per aktie (Graham & 

Dodd, 1988, s. 345). Investerare tittar ofta på relationen mellan aktiepriset och det bokförda 

värdet på det egna kapitalet, och använder detta som ett mått på hur under- eller övervärderad 

en specifik aktie är. En låg P/B ratio har ansetts vara en trovärdig indikator på att aktien är 
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undervärderad. (Bernstein & Damodaran, 1998, s. 195,208) Det bokförda värdet på det egna 

kapitalet är skillnaden mellan det bokförda värdet på tillgångarna och det bokförda värdet på 

skulderna. Eftersom det bokförda värdet på tillgångarna baseras på inköpskostnaderna kan det 

vara stor skillnad mellan bokförda värdet och marknadsvärdet på tillgångarna. En av 

fördelarna med detta nyckeltal är att det även kan användas när ett företag gör förluster 

(Damodaran, 1996, s. 318 - 319) 

 

P/B talet som investeringsstrategi har bland annat undersökts av Capaul et al (1993). De har 

gjort en studie på följande sex marknader, Frankrike, Tyskland, Schweiz, Japan, USA, och 

Storbritannien, där de undersökt om det går att erhålla överavkastning genom att välja aktier 

utgående från P/B talet. I studien komponerade de värdeportföljer som bestod av aktier med 

låga P/B tal samt tillväxtportföljer som bestod av aktier med höga P/B tal. Studien är 

genomförd under åren 1981 - 1992, och den visade att värdeportföljernas avkastning översteg 

tillväxtportföljernas på alla undersökta marknader. Detta mätt i både absolutavkastning och i 

riskjusterad avkastning. Studien har inte tagit hänsyn till varken transaktionskostnader eller 

skatter, och de nöjer sig med att konstatera att investeringar med låga P/B tal som strategi 

hade fungerat bäst under den undersökta perioden. Vad det gäller framtiden så vill de inte 

uttala sig om anomalin kommer att kvarstå, minska eller försvinna helt, men de tror att 

investerare kommer att rikta sina investeringar mot värdebolag. 

3.7.2 Price-earnings ratio (P/E) 

P/E är det mest använda av alla nyckeltal, det beräknas genom att ta aktiepriset delat med 

vinsten per aktie (Damodaran, 2001b, s. 275-276). Ett problem med P/E talet är att det inte 

går att använda när vinsten per aktie är negativ (Damodaran, 1996, s. 307). Investerare har 

länge hävdat att det är mera sannolikt att aktier med låga P/E värden är undervärderade än de 

med höga P/E värden (Damodaran, 1998, s. 207). P/E kan räknas på flera olika sätt, det går att 

använda vinsten per aktie för det senaste bokföringsåret, vinsten per aktie för de senaste fyra 

kvartalen, eller den förväntade vinsten per aktie för det kommande året. Det aktuella 

aktiepriset används oftast som täljare, men det går även att använda medelvärdet för 

aktiepriset för det senaste halvåret eller året. (Damodaran, 2001b, s. 256) De fundamentala 

faktorerna som påverkar P/E talet är tillväxt, risk och utdelningar. En högre tillväxt, högre 

utdelningar samt en lägre risk resulterar vanligtvis i ett högre P/E tal. (Damodaran, 2001b, s. 

289) Enligt Hackel och Livnat (1996, s. 416) kan P/E talet uppfattas som hur många år det tar 

att få tillbaka det som aktien kostat genom bolagets vinster, förutsatt att bolagets vinster 

stannar på nuvarande nivå. 

 

Det finns ett antal forskare som genom tiderna har undersökt om P/E talet kan förutspå den 

framtida avkastningen för aktier. En av de första forskarna som undersökte detta var Basu 

(1977) som undersökte industriaktier listade på NYSE under perioden april 1957 - mars 1971. 

Hans resultat visade att aktier med låga P/E tal under perioden hade både bättre 

absolutavkastning och bättre riskjusterad avkastning. Hans slutsatser var att marknaden under 

denna period inte kunde anses vara effektiv, utan att det verkar vara fördröjningar och 

friktioner när marknaden skall inkorporera känd information till aktiepriserna. 

 

Anomalin verkar ha kvarstått även under åren 1970 - 1980. Goodman och Peavy (1986) 

undersökte under dessa år 125 stycken industriaktier och kom fram till att portföljen som 

innehöll företag med låga P/E tal producerade riskjusterad överavkastning, medan portföljen 

som innehöll företag med höga P/E tal producerade onormalt låg avkastning. De analyserade 

data på kvartalsbasis och använde sig av aktiens stängningskurs vid kvartalets slut som täljare, 

samt de fyra senaste kvartalens vinst per aktie som nämnare. 
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P/E talet har även studerats på den svenska marknaden. Axvärn (2008) studerade P/E talen i 

aggregerad form för den svenska aktiemarknaden under åren 1979 - 2006. Hans undersökning 

visade att det fanns ett svagt signifikant samband mellan P/E talet och framtida avkastningen, 

men han ifrågasätter dess värde som värderingsinstrument. Han nämner vidare att P/E talet 

mycket väl kan ha ett större värde som värderingsinstrument för enskilda branscher, men 

eftersom han bara undersökt marknaden i aggregerad form kan han inte uttala sig om detta. 

 

P/E talet har även undersökts på aktier listade i London. Anderson och Brooks (2005) 

undersökte detta under åren 1975 - 2003. De exkluderade alla icke finansiella aktier, företag 

som hade mera än en typ av aktie, samt de fem procent av företagen som hade lägst 

omsättning. De använde även ett annat sätt att räkna ut P/E talet än det vanliga. De tog 

summan av vinsterna för de åtta senaste åren istället för att bara ta det senaste året. De valde 

att inrikta sig på att ta reda på hur extremvärden utvecklade sig. De kom fram till att en 

portfölj med mindre än tio aktier med de lägsta P/E värdena hade den bästa utvecklingen och 

producerade en avkastning på över 39 procent per år. (Anderson & Brooks, 2005, s. 69-70,78-

79) 

 

Att investera i företag med låga P/E tal verkar även ha fungerat på Nya Zeelands 

aktiemarknad. Truong (2010) undersökte detta under perioden 1997 – 2007. Han delade upp 

företagen i fallande ordning i fem portföljer som omplacerades en gång i året. Portföljen med 

de lägsta P/E talen producerade en högre avkastning än portföljen med de högsta alla år utom 

1998. Värdepremien som är skillnaden i avkastningen mellan portföljen med de lägsta P/E 

talen och portföljen med de högsta P/E talen varierade mellan 7 – 40 procent per år. 

Skillnaden kan heller inte förklaras med hjälp av risk eftersom portföljen med de lägsta P/E 

talen hade både lägre β och lägre standardavvikelse än portföljen med de högsta P/E 

talen.(Truong, 2010, s. 1-3) 

3.7.3 Enterprise value/ Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization 

(EV/EBITDA) 

EV står för enterprise value och är marknadsvärdet på eget kapital plus företagets skulder. 

EBITDA står för earnings before interest, taxes, depreciation, and ammortization. (Berk & 

DeMarzo, 2007, s. 263) Nyckeltalet EV/EBITDA är nära besläktad med P/E talet. Vi vill 

därför ha med det i vår undersökning för att se om det kan fungera bättre än det traditionella 

P/E talet. Fördelarna med nyckeltalet EV/EBITDA är att det är mera omfattande och påverkas 

inte i lika hög grad av redovisningsbeslut som P/E talet (Frykman & Tolleryd, 2003, s. 47). 

EV representerar företagets hela värde medan priset i P/E nyckeltalet endast representerar 

aktiepriset, detta ger en mer rättvis jämförelse mellan företag som har olika mycket skulder 

(Berk & DeMarzo, 2007, s. 263).  

 

Loughran och Wellman (2011) undersökte detta nyckeltal under åren 1963-2009 för aktier 

listade på NYSE, AMEX, samt NASDAQ. EV talet de använde bestod av marknadsvärdet på 

eget kapital plus skulder minus likvida medel. De uteslöt finansiella bolag från sitt urval och 

även de bolag som hade negativa värden på EBITDA. Vidare så delade de in bolagen i 

portföljer med tio procent av bolagen i varje portfölj. Deras resultat visar att portföljen som 

hade låga värden på nyckeltalet producerade mer än fem procent högre avkastning per år de 

som hade höga värden på nyckeltalet. (Loughran & Wellman, 2011, s. 1632-1633;1636;1647)  

3.7.4 Price to sales (P/S) 

P/S beräknas genom att ta aktiepriset delat med försäljningen per aktie (Damodaran, 2001b, s. 

255). Nyckeltalet P/S har på senare år blivit populärare att använda av investerare för att det 

har ett antal fördelar gentemot de andra nyckeltalen. Bland annat kan P/S talet användas för 
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alla företag, och det kan inte bli negativt som till exempel P/E. Nyckeltalen P/E och P/B kan 

manipuleras relativt lätt av företagsledningen eftersom de är beroende av redovisningsbeslut 

såsom nedskrivningar, medan P/S talet inte påverkas på samma sätt. Ett av problemen med att 

använda sig av P/S talet är att ett företag kan ha höga försäljningsintäkter men ännu större 

utgifter vilket inte visar sig i nyckeltalet. (Damodaran, 1996, s. 338) Det finns även en risk att 

företag kan manipulera sina försäljningsintäkter genom att göra transaktioner med 

dotterbolag. På samma sätt som med P/E så är företag som har låga värden på P/S gentemot 

ett liknande företag att se som undervärderade om allt annat är lika (Damodaran, 2001b, s. 

320). 

 

Barbee et al (1996) undersökte om P/S eller D/E bättre förklarar framtida aktieavkastning än 

B/MV eller MVE. De undersökte detta på alla icke finansiella aktier listade på NYSE under 

åren 1979 - 1991. De kom fram till att P/S var det enda talet som hade signifikant 

förklaringsvärde för framtida avkastning. Barbee et al (2008) har även gjort en nyare 

undersökning där de undersökte nyckeltalen P/S, P/E, P/B och P/CF för aktier listade på 

NYSE och NASDAQ under åren 1981 - 2000. Deras resultat visade att P/S hade det största 

signifikanta sambandet, och även den högsta förklaringsgraden. Sambandet de fann var 

negativt, vilket innebär att aktier med låga P/S tal ger bättre avkastning än de med höga P/S 

tal. 

3.7.5 Dividend Yield (DY) 

Direktavkastning (DY) beräknas genom att ta utdelningen per aktie delat med priset per aktie 

(Graham & Dodd, 1988, s. 345). Många investerare gillar aktier som har stora utdelningar 

eftersom det är den enda avkastning de kan få utan att behöva sälja aktien. En välkänd strategi 

som använder sig utav direktavkastning är “Dogs of the Dow”. Den går ut på att varje år köpa 

de tio aktierna med högst direktavkastning listade på Dow Jones Industrial Average. Denna 

strategi har ansetts som en av de enklaste och mest framgångsrika genom tiderna. 

Avkastningen för de 100 aktierna som hade högst direktavkastning på S & P 500 under åren 

1957 - 2006 var 3.78 procent högre per år än index. Detta även fastän de hade ett β under ett. 

De aktier som hade lägst direktavkastning hade en årlig avkastning på 1.68 procent under 

index. Aktierna med de lägsta direktavkastningarna hade även det högsta β. (Siegel, 2008, s. 

145-148) 

 

Ett annat vanligt sätt att hitta över- eller undervärderade aktier är att jämföra 

direktavkastningen med räntan på statsobligationer. Om direktavkastningen är hög jämfört 

med räntan på statsobligationer är det ett tecken på undervärdering. Detta samband har 

Damodaran undersökt statistiskt och han fann inget samband, det vill säga att det inte går att 

använda sig utav skillnaderna mellan direktavkastningen och räntan på statsobligationer för 

att förutspå framtida avkastning.  (Damodaran, 1996, s. 312,313). 

 

Gwilym et al (2005) har gjort en undersökning om direktavkastning som investeringsstrategi 

på aktier i Storbritannien under åren 1980 - 2001. De gjorde olika portföljer beroende på hur 

hög direktavkastning aktierna hade och återinvesterade utdelningarna från aktierna. Portföljen 

med hög direktavkastning producerade den högsta avkastningen, men när de riskjusterade 

portföljen samt tog hänsyn till transaktionskostnader försvann överavkastningen. 

3.7.6 Tidigare forskning kring flera av nyckeltalen 

Lakonishok et al (1994) har under åren 1963 - 1990 undersökt avkastningen på tillväxtbolag 

kontra värdebolag. Som värdebolag klassas de företag som har låga aktiekurser jämfört med 

vinster, utdelningar och bokfört värde. Deras undersökning visar att värdebolag producerar 

10-11 procent högre avkastning per år än tillväxtbolag. Skillnaden kan inte förklaras genom 
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riskpremier, eftersom värdebolagen inte är mera riskfyllda än tillväxtbolagen. En av deras 

förklaringar till skillnaderna i avkastning är att marknaden kontinuerligt har övervärderat 

tillväxtbolagens framtida tillväxt av vinsten och kassaflöden i relation till värdebolagen, detta 

på grund av deras goda siffror i det förflutna. 

 

En annan studie som har undersökt olika marknadsanomalier är Levis (1989) som undersökte 

faktorerna marknadsvärde, direktavkastning, aktiekursen, samt P/E på aktier listade i London 

under åren 1956 - 1985. Studien har tagit hänsyn till företag som blir uppköpta eller går i 

konkurs, därför blir resultatet inte snedvridet på grund av detta. I slutet av varje år formade 

han fem portföljer för varje faktor med 20 procent i varje portfölj. Levis fann ett positivt 

samband mellan direktavkastning och aktiers avkastning, och ett negativt samband mellan P/E 

talet och avkastningen. Under den undersökta perioden gick metoden med direktavkastning 

bäst, den producerade 2.4 procent högre avkastning än P/E metoden. Detta även om risken för 

direktavkastningsportföljen och P/E portföljen var nästan identisk. Hans resultat visade att 

både direktavkastning och P/E metoden har en signifikant påverkan på de riskjusterade 

avkastningarna, och de är till stor del oberoende av varandra. (Levis, 1989, s. 677-689) 

 

Dunis och Reilly (2004) har gjort en lite nyare studie som undersöker vilket nyckeltal som 

fungerar bäst på Storbritanniens marknad. De undersökte under perioden 31 december 2000 

till 31 december 2002 följande nyckeltal: P/B, P/E, CF/P, direktavkastning och 

marknadsvärde. De skapade portföljer för varje nyckeltal bestående av de tio procent som 

hade högst värde på respektive nyckeltal, samt de tio procent som hade lägst värde på 

respektive nyckeltal. Under den undersökta perioden lyckades alla värdestrategier slå 

marknaden även efter riskjustering. Det vill säga portföljerna med låga värden på P/E, P/B 

och marknadsvärde, samt portföljerna med höga värden på CF/P och direktavkastning. Den 

som producerade högst avkastning var portföljen med företag som hade lågt marknadsvärde. 

De som gick sämst av värdestrategierna var portföljen med hög direktavkastning samt 

portföljen med låga P/B tal, men dessa gick ändå bättre än marknaden som helhet. Studien tog 

inte hänsyn till varken transaktionsavgifter eller skatter. Det kan även finnas en liten risk för 

att deras resultat är snedvridet på grund av att de inte tog hänsyn till företag som försvann ur 

urvalet efter första året på grund av konkurser eller sammanslagningar. 

 

Bauman et al (1998) har även de gjort en studie som har undersökt om olika värdestrategier 

baserat på nyckeltal fungerar på olika marknader. De har undersökt 20 olika marknader under 

åren 1985 - 1996. De har använt sig av dessa fyra nyckeltal i sin studie: P/E, P/CF, P/B och 

dividend yield. De rankade företagen enligt ovanstående nyckeltal och gjorde portföljer där de 

delade in dem i kvartiler. Deras resultat visar att värdeportföljerna gav både bättre 

absolutavkastning och riskjusterad avkastning. Värdeportföljerna gick inte bättre än 

tillväxtportföljerna varje år, men de år de gick bättre så hade de mycket högre avkastning än 

tillväxtportföljerna. De förklarar resultatet med att investerare och analytiker överreagerar på 

tidigare vinsttrender för företagen. Denna överreaktion sker systematiskt eftersom investerare 

inte tar hänsyn till att företagens vinsttrender har en tendens att återvända till medeltalet. 

(Bauman et al, 1998, s. 76-77,88)  

 

Jeong et al (2009) har gjort en lite nyare studie i vilken de undersökt värdestrategier för aktier 

som ingår i Dow Jones index. De undersökte faktorerna B/M, CF/P, E/P, samt 

direktavkastning under åren 1983 - 2007. Av dessa nyckeltal var det bara E/P som visade 

signifikant överavkastning. (Jeong et al, 2009, s. 96,101) Vi har tidigare skrivit om strategin 

“Dogs of the Dow” som gick ut på att välja de 10 aktierna som hade högst direktavkastning på 

Dow Jones index. Denna strategi verkar nu ha upphört att fungera på denna marknad, och 



25 
 

författarna uppmanar de som fortfarande följer denna strategi “att låta de sovande hundarna 

ligga” Jeong et al (2009, s. 101). 

 

Strategin med låga P/E och P/B tal har även undersökts på den kanadensiska aktiemarknaden 

av Athanassakos (2009). Han delade in företagen i kvartiler och omplacerade portföljerna en 

gång per år. Han gjorde även delstudier där han delade in företagen efter branschtillhörighet 

och efter konjunkturer. Vidare bortsåg han från de företag som hade negativa P/E och P/B tal 

samt de företag som hade ett P/E högre än 200 eller ett P/B högre än 20. Hans resultat visade 

att det finns en uppenbar värdepremie på den kanadensiska aktiemarknaden. Det vill säga att 

det lönar sig att investera i företag med låga P/E och P/B tal. Värdepremien fanns under hela 

den undersökta perioden men för P/E var den störst under perioden 1985 – 1994, medan den 

för P/B var störst under perioden 1995-2005. Värdepremien fanns även under alla undersökta 

delperioder, det vill säga både under börsuppgångar som nedgångar. Han fann heller ingen 

speciell bransch som var bättre än de andra utan det verkade finnas en värdepremie i de flesta 

branscherna. Värdepremien kan heller inte förklaras genom företagens risk eftersom 

portföljerna med de låga P/E och P/B talen hade lägre β än portföljerna med de höga talen. 

(Athanassakos, 2009, s. 112-118) 

 

Värdestrategin har även undersökts på den Grekiska aktiemarknaden av Kyriazis och 

Diacogiannis (2007) under åren 1995 – 2002. De undersökte faktorerna P/E, P/B, 

direktavkastning, företagens marknadsvärde och företagens β. Portföljen med de låga P/E 

talen producerade en högre avkastning än den med höga P/E tal alla år utom ett, men 

skillnaden var bara statistiskt signifikant tre av de undersökta åren och två av dessa år berodde 

skillnaden på en högre risk. Portföljen med högst direktavkastning gav alla år utom ett en 

högre avkastning än portföljen med låg direktavkastning vilket var statistiskt signifikant ända 

ner på en procents nivån. Skillnaderna mellan direktavkastningsportföljerna går inte heller att 

förklara med hjälp av risknivån. Även portföljen som innehöll företag med låga 

marknadsvärden gav en högre avkastning i sju av åtta år, men tre av dessa år var det på grund 

av den hade en högre risk. Även portföljen med låga P/B tal gav en högre avkastning än den 

med höga P/B tal, men detta var bara statistiskt signifikant i tre år och två av dessa förklarades 

genom en högre risk. Portföljen innehållande företag med låga β gav även högre avkastning 

än portföljen med höga β under sju av åtta år. Detta är författarna väldigt förundrade över 

eftersom det motsäger CAPM och mycket tidigare forskning inom området. En tänkbar 

förklaring som de anger är att det är en marknadsanomali som grundar sig i att inhemska 

investerare i Grekland inte använder sig av β i sina investeringsbeslut. I slutsatserna i sin 

studie skriver de att direktavkastningen var det som fungerade bäst och att de inte 

argumenterar för användbarheten av de andra nyckeltalen som en investeringsstrategi på den 

grekiska marknaden. (Kyriazis & Diacogiannis, 2007, s. 1511-1522,1527) 
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Studiens författare 

och årtal 

Nyckeltal, period och 

marknader 

Resultat 

Loughran & Wellman, 

2011 

EV/EBITDA, 1963 – 2009, 

NYSE, AMEX, NASDAQ. 

Uteslöt finansiella bolag 

samt bolag med negativa 

EBITDA 

Portföljen med de företag som hade lägst 

EV/EBITDA producerade mer än fem procent högre 

avkastning per år än de med höga värden på 

nyckeltalet 

Truong, 2010 P/E, 1997 – 2007. 20% i 

varje portfölj. Nya Zeeland 

Alla år utom ett gick låga P/E tal bättre än höga. 

Värdepremien varierade mellan 7-40% per år. 

Jeong et al, 2009 B/M, CF/P, E/P, 

direktavkastning. 1983 – 

2007, Dow Jones index 

Det vara bara E/P som visade på signifikant 

överavkastning. 

Athanassakos, 2009 P/E, P/B, 1985 – 2005. 

Kanada 

Fann en tydlig värdepremie för båda nyckeltalen 

under hela perioden samt alla delperioder. 

Värdepremien förklaras ej heller av risknivån. 

Axvärn, 2008 P/E, 1979 – 2006, Sverige Undersökte marknaden i aggregerad form. Fann ett 

svagt signifikant samband mellan P/E talet och 

framtida aktieavkastning 

Barbee et al, 2008 P/S, P/E, P/B, P/CF. 1981 – 

2000, NYSE och NASDAQ 

P/S talet hade det största signifikanta sambandet. 

Aktier med låga värden på P/S gav högre avkastning 

än de med höga värden. 

Kyriazis & 

Diacogiannis, 2007 

P/E, P/B, direktavkastning, 

marknadsvärde, beta. 

Grekland, 1995-2002. 

Direktavkastning fungerade bäst av de undersökta. 

Portföljen med låga betavärden gav högre avkastning 

än den med höga betavärden. 

Anderson & Brooks, 

2005 

P/E, 1975 – 2003, London. 

Använde sig av vinsterna för 

de åtta senaste åren istället 

för bara det senaste. 

Extremportföljen med mindre än tio aktier med de 

lägsta P/E talen producerade bäst avkastning, över 

39% per år 

Gwilym et al, 2005 Direktavkastning, 1980 – 

2001, Storbritannien 

Portföljen med hög direktavkastning producerade 

den högsta avkastningen, men när de riskjusterade 

portföljen samt tog hänsyn till transaktionskostnader 

så försvann överavkastningen  

Dunis & Reilly, 2004 P/B, P/E, CF/P, 

direktavkastning och 

marknadsvärde. 2000 – 

2002, Storbritannien 

Alla värdestrategier producerade riskjusterad 

överavkastning, d.v.s. låga P/E, P/B, marknadsvärde 

samt höga CF/P och direktavkastning 

Bauman et al, 1998 P/E, P/CF, P/B, 

direktavkastning. 1985 – 

1996, 20 olika marknader 

Värdeportföljerna gav både bättre absolutavkastning 

och riskjusterad avkastning. 

Barbee et al, 1996 P/S, D/E, B/MV, MVE. 

1979 – 1991, NYSE. Uteslöt 

finansiella bolag 

P/S talet var det ända som hade signifikant 

förklaringsvärde för framtida avkastning 

Lakonishok et al, 1994 P/E, DY, P/B, 1963 – 1990, 

NYSE, AMEX 

Värdebolag d.v.s. företag med låga P/E, P/B samt 

hög direktavkastning producerade 10 -11% högre 

avkastning per år än tillväxtbolag 

Capaul et al, 1993 P/B, 1981-1992 

Frankrike, Tyskland, 

Schweiz, Japan, USA, 

Storbritannien 

 

Portföljer med låga P/B tal producerade riskjusterad 

överavkastning på samtliga marknader 

Levis, 1989 Marknadsvärde, P/E, 

direktavkastning samt 

aktiekursen. 1956 – 1985, 
London 

Både direktavkastning och P/E talet hade signifikant 

påverkan på den riskjusterade avkastningen. 

Direktavkastning var metoden som fungerade bäst 

Goodman & Peavy, 

1986 

P/E, 1970 – 1980, 

Industrisektorn 

Aktier med låga P/E tal producerade riskjusterad 

överavkastning 

Tabell 1. Sammanfattande tabell över tidigare forskning  
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3.8.1 Undersökningsvariabler 

Med den tidigare forskningen som utgångspunkt har vi valt att studera ett antal nyckeltal som 

vi tror kan användas vid investeringar i aktier för att generera en avkastning som överstiger 

jämförelseindexet. Vi har valt att inte inkludera nyckeltalet direktavkastning i vår 

undersökning. Detta är dels på grund av att det fått blandade resultat i den tidigare 

forskningen med någon studie som säger att det har slutat att fungera. Den andra orsaken till 

varför vi valt att inte ta med direktavkastningen är för att vi inte tar med utdelningar när vi 

räknar avkastningen för aktierna. Vi tror att det skulle bli ett snedvridet resultat att välja aktier 

utgående från hur höga utdelningar de har och sedan inte ta med utdelningen när vi räknar på 

avkastningen som aktierna har åstadkommit. Vi har därför valt att undersöka följande 

nyckeltal och samband. 

 

P/E         Låga tal genererar överavkastning 

 

Studier gjorda av bland annat Loughran och Wellman,(2011), Truong, (2010) samt Jeong et al 

(2009) visar att företag med låga P/E tal genererar högre avkastning än de med höga P/E tal, 

samt i vissa fall överavkastning gentemot jämförelseindexet. 

 

P/B         Låga tal genererar överavkastning 

 

Studier gjorda av bland annat Athanassakos (2009) och Dunis och Reilly 2004 visar på att 

företag med låga P/B tal har genererat riskjusterad överavkastning. 

 

P/S         Låga tal genererar överavkastning 

 

Studier gjorda av Barbee et al (2008 & 1996) visar på att företag med låga P/S värden 

tenderar att ge högre avkastning än företag med höga P/S värden. 

 

EV/EBITDA        Låga tal genererar överavkastning 

 

En studie gjord av Loughran och Wellman (2011) visar att företag med låga värden på 

nyckeltalet EV/EBITDA producerar högre avkastning än företag med höga värden på 

nyckeltalet. 

 

Vi har även valt att göra en egen kombinationsmodell som bygger på ovan nämnda samband 

där vi poängsätter företagen efter hur de ligger till relativt de andra med nyckeltalen P/E, P/B, 

och P/S. De fem företag som får mest poäng kommer att utgöra en värdeportfölj, medan de 

fem företag som får lägst antal poäng kommer att utgöra en tillväxtportfölj. Hur dessa 

portföljer skapas beskrivs mera ingående i kapitel 4.3 portföljindelning. 

3.8.2 Hypoteser 

Med grund i tidigare forskning tror vi att portföljen med låga värden på respektive nyckeltal 

kommer att generera högre avkastning än portföljen med höga värden på nyckeltalet. Låg 

betyder portföljen med de fem företag som hade det lägsta värdet på nyckeltalet, och hög 

betyder portföljen som innehåller de fem företag som hade det högsta värdet på nyckeltalet. 

Hypoteserna som vi kommer att testa på samtliga tre marknader ser ut som följande: 

H0: P/E låg = P/E hög 

H1: P/E låg ≠ P/E hög 
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H0: P/B låg = P/B hög 

H1: P/B låg ≠ P/B hög 

H0: P/S låg = P/S hög 

H1: P/S låg ≠ P/S hög 

H0: EV/EBITDA låg = EV EBITDA hög 

H1: EV/EBITDA låg ≠ EV/EBITDA hög 

H0: låga nyckeltal = höga nyckeltal 

H1: låga nyckeltal ≠ höga nyckeltal 

Vi kommer att testa dessa hypoteser på alla tre marknader. Se vidare i kapitel 4.5 för 

argumentation kring val av hypoteser och statistiska test. 
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4. Tillvägagångssätt 

 

I detta kapitel beskriver och förklarar vi alla val vi gör i vår studie, samt hur vi går tillväga. 

Detta för att det skall vara så lätt som möjligt för läsaren att förstå studien, samt för att det 

skall vara möjligt för någon annan att genomföra studien på nytt och komma fram till samma 

resultat.

 

4.1 Val av aktier, index och tidsperiod 
Vi valde i vår undersökning att ha tre marknader, Sverige, Finland och Danmark. 

Anledningen till att vi valde just dem är delvis på grund av egna intressen och delvis för att 

det inte finns många tidigare studier på dessa marknader. Inom dessa tre marknader valde vi 

att bara ta med aktierna som var listade inom samma bransch. Vi valde industribranschen för 

att den hade det största antalet företag. Detta för att det skulle bli enklare att jämföra företagen 

då ett nyckeltal inom till exempel tjänstesektorn kan se annorlunda ut än ett från 

industrisektorn. Vi använde oss av Nasdaq OMX webbsida för att få reda på vilka aktier som 

ingick inom industrisektorn eftersom det går att sortera aktierna efter marknad, sektor och 

storlek. Vi valde att ta med så många aktier som möjligt på respektive marknad och tog därför 

med alla aktierna från large- medium- och smallcap. I de fall där ett företag hade både A och 

B aktier utelämnade vi A-aktien. Detta för att inte ett och samma företag skulle få för stor 

betydelse för portföljens resultat, samt att det är osannolikt att en investerare skulle välja att 

investera i både A och B aktier. Aktiernas kurser och nyckeltal hämtades alla från Thomson 

Reuters Datastream. 

Vi har i vår undersökning jämfört portföljerna med varandra, men även mot index. Om vi 

hade valt att bara jämföra portföljerna mot varandra hade vi bara till exempel kunnat se att 

låga P/E är bättre än höga P/E. När vi däremot har jämfört portföljerna mot ett index ser vi om 

portföljerna har genererat överavkastning och hur mycket. Som jämförelseindex vade vi 

OMX Stockholm Industrials PI, OMX Helsingfors Industrials PI och OMX Köpenhamn 

Industrials PI för respektive marknad. Indexen är prisindex vilket menas att de inte är 

justerade för aktieutdelningar, vilket vi inte heller har tagit hänsyn till i våra beräkningar. All 

data för indexen är hämtade från Thomson Reuters Datastream.  

I vår undersökning har vi valt att ha en tidsperiod på åtta år, från 2003-04-01 till 2011-04-01. 

Detta på grund av att vi ville ha med olika konjunkturer men också för att få så färsk 

undersökning som möjligt. En längre undersökningsperiod skulle möjligen öka trovärdigheten 

i analysen i och med att små händelser får mindre betydelse, men vi ansåg att fler år skulle 

innebära för mycket arbete då vi har tre marknader att ta hänsyn till. Ytterligare anledning till 

att vi inte ville ha en längre tidsperiod är för att företagen på dagens OMX listor inte skall ha 

varierat i för stor grad, det vill säga ge oss för stort survivalship bias.  

Vi har i denna undersökning inte tagit hänsyn till varken skatter eller transaktionskostnader. 

Detta på grund av att transaktionskostnader varierar i stor grad med vilken aktör man väljer att 

köpa aktierna genom. Skatter har vi valt att utelämna på grund av att det skulle vara för 

tidskrävande att räkna med dem. Det skulle inte tillföra studien något ytterligare att ta med 

skatterna i beräkningen eftersom vi i studien bara undersöker om det går att få 

överavkastning, inte vad en investerare slutligen skulle ha tjänat. Vi placerade om portföljerna 

en gång per år. Dels på grund av att det troligen tar ett tag innan aktiekurserna justeras efter 

nyckeltalen och dels på grund av att det skall vara lätt för en privatinvesterare att följa 

metoden. 
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4.2 Datan 
Datan som vi använt oss av har vi hämtat från Thomson Reuters Datastream samt från 

Riksbankens webbsida. Den främsta anledningen till att vi valde Thomson Reuters 

Datastream är för att vi haft lektioner om Datastream i en föregående kurs och för att vi inte 

ser något annat lättillgängligt bättre alternativ. Anledningen till att vi använt en databas är att 

vi behövde mycket data och att det skulle ta alltför lång tid att använda oss utav 

årsredovisningar. På detta sätt minimerar vi även risken för manuella misstag vid 

datainmatning. Datastream har även justerade kurser för till exempel splittar och nyemissioner 

vilket förenklar beräkningarna. Vi strävade även efter att bara hämta datan från en enda plats 

Thomson Reuters Datastream, men då detta program är dyrt har biblioteket som köpt in 

Datastream valt att inte köpa in vissa delar i programmet för att spara pengar. Detta problem 

uppmärksammade sig på två ställen, dels fanns inte nyckeltalet P/S att tillgå och dels fanns 

ingen data för Sveriges eller Finlands ett-åriga statsskuldväxlar. Detta medförde att vi var 

tvungna att hämta data från ett annat ställe och Riksbanken kändes som trovärdigt ställe att 

hämta Sveriges ett-åriga statsskuldväxel från. Finlands ett-åriga statsskuldväxel fann vi 

ingenstans, varken i Datastream eller på Internet vilket gjorde att vi tog ställningstagandet att 

använda den två-åriga statsskuldväxeln som fanns att tillgå i Datastream. Att nyckeltalet P/S 

inte fanns att tillgå i Datastream innebar att vi själva tvingades beräkna nyckeltalet genom att 

ta aktiekurserna delat med företagens försäljning per aktie. All data som vi laddat ned har 

bearbetats och beräknats med hjälp av Microsoft Excel.  

4.3 Portföljindelning 
Våra valda marknader har olika antal företag i industrisektorn. Stockholmsbörsen har 67 

stycken företag medan Helsingforsbörsen respektive Köpenhamnsbörsen har 44 och 33 

stycken företag listade vid undersökningstidpunkten. Vi har därför valt att varje portfölj skall 

innehålla fem stycken aktier. Om vi hade valt att dela in aktierna i portföljer enligt en 

procentuell fördelning skulle vi ha fått olika många aktier i portföljerna på de olika 

marknaderna. För att jämföra resultaten mellan marknaderna är det mera rättvist om 

portföljerna innehåller lika många aktier. Enligt forskning kring diversifieringseffekten skulle 

det krävas 30-40 företag i en portfölj för att minimera den osystematiska risken i en portfölj 

(Statman 1987, s. 362). Detta är dock något som inte går att tillämpa på vår studie eftersom 

det finns för litet antal företag på våra valda marknader. Effekterna av diversifiering är av den 

avtagande stilen, det vill säga diversifieringseffekten är mycket större när en portfölj som har 

fyra aktier utökas med ytterligare en, än om en portfölj med 20 aktier utökas med ytterligare 

en. En annan orsak till varför vi valt att portföljerna skall innehålla fem stycken aktier är att 

tidigare forskning gjord av Anderson och Brooks (2005) har visat att det är extremvärdena på 

nyckeltalen som genererat den högsta avkastningen. 

Vi har valt första april varje år som datum för omplacering av portföljerna. De år som börsen 

har varit stängd detta datum har istället första handelsdagen för april valts. Detta datum valde 

vi för att så många företag som möjligt skulle ha hunnit publicera föregående års 

årsredovisning. Varje år har vi gjort en lista i fallande ordning av de olika nyckeltalen och 

placerat de fem företag som har lägsta värdet på respektive nyckeltal i en portfölj och de fem 

högsta i en portfölj. Detta har vi gjort varje år för fyra olika nyckeltal plus vår egen 

kombinationsmodell vilket innebär att vi skapat 240 stycken portföljer. Vi har inte beräknat 

någon ränta på ränta effekt, utan varje år kan ses som en enskild undersökning. Men vi har 

även redovisat den ackumulerade avkastningen för hela undersökningsperioden utan ränta på 

ränta effekt. 

I databasen Datastream är datan indelad med hjälp av olika koder. Nyckeltalet P/B har koden: 

PTBV och är aktiepriset delat med bokfört värde per aktie. Nyckeltalet P/E har koden: PE och 
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är den senaste aktiekursen delat med vinsten per aktie för det senaste året. Nyckeltalet 

EV/EBITDA har datatypen: DWEE och är baserat på data från de senaste 12 månaderna. 

Nyckeltalet P/S har vi beräknat genom att ta aktiekursen för dagen när portföljen skapades 

och dela den med försäljningen per aktie. 

Den egna modellen har byggts på nyckeltalen P/E, P/B samt P/S. Vi har valt att utelämna 

nyckeltalet EV/EBITDA från den egna modellen. Detta på grund av att EV/EBITDA är en 

vidareutveckling av P/E talet. Vi valde därför att endast ta med P/E eftersom det finns mera 

tidigare forskning som säger att det nyckeltalet fungerar för att skapa överavkastning. 

Modellen bygger på att aktierna får poäng enligt hur bra de placerade sig i listan för de olika 

nyckeltalen. Det företag som har lägsta värdet på respektive nyckeltal fick den högsta 

poängen. Poängsystemet bygger på hur många aktier som finns i industrisektorn. Till exempel 

på Helsingforsbörsen fanns det 44 stycken företag, det betyder att företaget som har det lägsta 

värdet på respektive nyckeltal fick 44 poäng och företaget som hade det högsta värdet fick ett 

poäng. I de fall där alla företag inte hade värden på ett nyckeltal gavs alla företagen samma 

poäng. Exempelvis om företag A hade det högsta uppmätta värdet på P/E ett år och fick sju 

poäng, så fick alla de sex företag som inte hade något värde på P/E talet det året sex poäng. 

Företagens poäng räknades sedan samman och de fem företag som hade de högsta poängen 

under respektive år ingick i värdeportföljen medan de fem företag som hade den lägsta 

poängen ingick i tillväxtportföljen. 

Vi har valt att ta med alla som har positiva värden på nyckeltalen. Det innebär till exempel om 

ett företag får 1000 i P/E tal vilket kan anses extremt har de i vår studie placerats i portföljen 

med höga P/E tal och inte ansetts som bortfall. Dock har vi bortsett från negativa nyckeltal 

och klassificerat sådana som bortfall.  

4.4 Avkastning och riskjustering 
Avkastningen för respektive aktie har beräknats genom följande formel: (P1-P0)/P0. 

Aktiekurserna har hämtats från Thompson Reuters Datastream och datatypen vi har använt 

heter ”Price – Adjusted default”. Den är justerad för nyemissioner och aktiesplittar och 

utdelningar i form av aktier, men inte för utdelning i form av kontanter (A. Muyeenulla, 

personlig kommunikation, 15 mars 2012). Detta innebär att vi inte redovisar de faktiska 

avkastningarna som investeraren skulle ha erhållit eftersom denne även hade fått ta del av 

utdelningar. Anledningen till att vi valt att räkna på detta sätt är mestadels av praktiska skäl. 

Det skulle vara mycket mera tidskrävande att börja addera utdelningar till aktiekurserna varje 

år. Dessutom skulle vi då antagligen ha behövt göra en del förenklingar av verkligheten, till 

exempel att alla utdelningar skulle ha utbetalats på samma datum, vilket inte är fallet. 

Avkastningen för portföljerna har sedan beräknats genom att ta varje akties avkastning gånger 

0.2. Detta eftersom vi har fem aktier i varje portfölj och varje aktie därmed utgör 20 procent 

av portföljen. All data har bearbetats i Microsoft Excel. 

 

Den riskjusterade avkastningen har vi valt att ta fram med hjälp av Jensens alpha som 

beräknas enligt följande formel:α=ṝp-[ṝf+βp (ṝm-ṝf)]. Som marknadens avkastning har vi 

använt respektive industriindex avkastning för respektive period. 

ṝp= Portföljens avkastning 

ṝf= Riskfria räntan 

βp= Portföljens beta 

ṝm= Marknadens avkastning 
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4.4.1 Beta (β) 

Företagens β är en av faktorerna vi behövde för att riskjustera avkastningen. Enligt Bernstein 

och Damodaran (1998, s. 361) är ett vanligt sätt att räkna β att ta fem års månatliga 

avkastningar för att sedan jämföra dessa med ett index. Men de nämner även att det går att 

räkna ut β med hjälp av till exempel kvartalsdata, så länge det åtminstone ingår 20 mätpunkter 

borde resultatet ha statistisk reliabilitet. I vår undersökning valde vi att omplacera aktierna en 

gång per år och vi har därför valt att räkna ut skilda β för varje år. För att få tillräckligt många 

mätpunkter har vi valt att använda oss utav veckodata för de enskilda aktierna. En annan 

anledning till att vi använde oss av specifika β för varje år är att vi endast använde β till 

riskjustering och inte för portföljoptimering. Vi har använt det faktiska β under året när vi 

riskjusterade avkastningarna istället för ett β som baserats på flera års data. Detta innebär att 

vi borde komma närmare den specifika risken som företagen hade under de specifika åren de 

ingick i våra portföljer. Den andra komponenten som behövs för att beräkna β är ett index. 

Enligt Bernstein och Damodaran (1998, s. 361) används oftast ett brett marknadsindex när β 

beräknas som tillexempel S & P 500. Men de nämner att i de fall vi vill jämföra en portföljs 

avkastning gentemot ett speciellt index skall vi använda det specifika indexet för att beräkna β 

för portföljen. Vi har därför valt att beräkna företagens β mot respektive lands industriindex. β 

beräknas genom att ta kovariansen mellan en aktie och marknadsportföljen delat med 

variansen för marknadsportföljen (Bernstein & Damodaran 1998, s. 68). Rent praktiskt har vi 

gått tillväga på så sätt att vi har använt funktionen ”lutning” i Microsoft Excel för att beräkna 

respektive företags β. För att få ut en portföljs β har vi sedan tagit respektive företags β 

multiplicerat med 0,2. Detta eftersom alla företag i våra portföljer har samma vikt. Med det 

menas att varje företag utgör 20 procent av en portfölj eftersom det är fem företag i varje 

portfölj.  

4.4.2 Riskfria räntan 

En annan av faktorerna vi behövde för att riskjustera avkastningen är den riskfria räntan. Det 

vanliga är att använda räntan för statsobligationer som den riskfria räntan. Frågan är dock om 

alla länders statsobligationer i dagens läge kan anses som riskfria. Dock torde våra valda 

länder vara så stabila att deras statsobligationer är att anse som riskfria. Enligt Bernstein och 

Damodaran (1998, s. 68) skall den riskfria räntan variera i förhållande till vilken tidsperiod 

den förväntade avkastningen beräknas. I vår studie har vi en ettårig köpstrategi vilket leder till 

att vi valde att använda oss utav räntan för ettåriga statsskuldväxlar för respektive land. Vi 

hittade dock ingen data för ettåriga statsskuldväxlar i Finland och vi tvingades därför att 

använda oss utav den tvååriga statsobligationen i Finland istället. Räntan för de svenska 

statsskuldväxlarna hämtades från svenska riksbankens webbsida och har koden: SSVX 12M. 

De danska och de finska räntorna hämtade vi från Datastream. Den finska räntan har koden: 

S3097D, och den danska har koden: S3094M. Vi hämtade räntan på dagsbasis och räknade 

sedan ut en genomsnittsränta för respektive år. 

4.5 Statistiskt tillvägagångssätt 
För att kunna dra djupare slutsatser kring vår insamlade data så har vi valt att genomföra 

signifikanstester eftersom ett urval inte ger fullständig information om populationen (Körner 

& Wahlgren 2005, s. 122).  

 

Statistiska test delas i huvudsak upp i parametriska test och icke parametriska test. Alla test 

som bygger på att man känner till populationens fördelning hör till de parametriska testen, och 

de flesta av de parametriska testen bygger på normalfördelningen. För att kunna använda sig 

av parametriska test som bygger på normalfördelningen som till exempel t-test är det vanligt 

att göra till exempel q-q plottar för att se på datan om den ser ut att komma från en 

normalfördelning. En annan metod är att göra något av de många hypotestest som till exempel 
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Shapiro-wilks test för att se om datan är normalfördelad. Vi kan dock aldrig vara helt säkra på 

att en populations distribution är normalfördelad. Ingen population är heller exakt 

normalfördelad men om den är approximativt normalfördelad är det ofta säkert att använda 

sig av ett parametriskt test. (Conover, 1999, s. 115) 

 

Icke parametriska test bygger inte på någon specifik distribution utan de kan användas på alla 

typer av distributioner, även fast man inte känner till vilken typ av fördelning den har. 

Speciellt om det ingår outliers i datamaterialet är icke parametriska test kraftfullare än 

parametriska test. (Conover, 1999, s. 115-117)  

 

Mann-Whitney U testet är ett av de mest kraftfulla icke parametriska testen och kan användas 

även när urvalet är litet. Jämfört med t-testet är sannolikheten mindre att det ger ett felaktigt 

signifikant resultat när urvalet innehåller en eller flera outliers. (Nachar, 2008, s. 19) Vidare 

kan Mann-Whitney U testet tillämpas oavsett om urvalet är normalfördelat eller inte, och 

tester har visat att i de fall som t-testet faktiskt är det mest lämpliga är det endast marginellt 

effektivare än Mann-Whitney U testet. (Noether, 1990, s. 134-135) Vidare skriver Noether 

(1990) att det är mycket sällan som det finns goda statistiska skäl för att använda t-test istället 

för Mann-Whitney U testet och han hävdar att det endast är på grund av traditioner inom 

statistiken som t-testet favoriseras.  

 

På grund av att vi har få observationer är det ingen idé att testa om dessa är normalfördelade 

eftersom ett sådant test kräver mera observationer för att ge ett trovärdigt resultat. Efter att vi 

noggrant jämfört fördelar och nackdelar mellan t-testet och Mann-Whitney U testet har vi valt 

att utföra Mann-Whitney U testet. Vi är medvetna om att det kan bli lite svårare att få 

signifikanta resultat med detta test, men fördelen är att sannolikheten för att få ett felaktigt 

signifikant resultat är avsevärt lägre. 

 

Vi har valt att endast testa hypoteserna att portföljerna med låga nyckeltal skiljer sig från 

portföljen med höga nyckeltal efter riskjustering. Anledningen till att vi inte testar portföljerna 

mot index är att vid riskjusteringen av portföljerna som vi gjort med Jensens Alfa så har vi 

redan tagit bort avkastningen som index har producerat. Det skulle då bli ett snedvridet 

resultat att jämföra en riskjusterad portfölj med index. Alternativet hade varit att göra jämföra 

portföljerna med index före riskjustering, men det har vi valt att inte göra eftersom vi tycker 

att även det ger snedvridna resultat eftersom portföljerna och index har olika risknivåer. Vi 

har valt att göra tvåsidiga mothypoteser fastän vi tror att portföljerna bestående av företag 

med lägre nyckeltal kommer att ge en högre avkastning än portföljerna med bestående av 

företag med höga nyckeltal. Detta har vi gjort på grund av att “hypoteserna alltid ska 

formuleras med utgångspunkt från den frågeställning som gett upphov till undersökningen, 

dvs. innan urvalet görs (Körner & Wahlgren, 2005, s. 133)” I våra forskningsfrågor har vi inte 

definierat om vi tror att höga eller låga nyckeltal kommer att ge den bästa avkastningen, så 

därför använder vi oss av tvåsidiga hypoteser. 

 

Vi har utfört Mann-Whitney U-test på våra data med hjälp av statistikprogrammet SPSS. Vi 

valde fem procent som signifikansnivå eftersom det är den som nästan alltid används om det 

inte finns starka skäl att välja någon annan signifikansnivå. (Körner & Wahlgren, 2000, s.200) 

4.6 Källkritik av datan 
Data som vi använt i vår undersökning har vi hämtat från Thompson Reuters Datastream och 

Riksbanken. Båda anser vi vara högst trovärdiga källor. Thompson Reuters Datastream är en 

högt ansedd databas som kostar pengar att använda och är en stor databas som finns till för att 
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bidra med finansiell data. Riksbanken är en ursprungskälla för finansiell data och är ett 

finansiellt styrande organ inom Sveriges ekonomi. Dock skulle båda kunna innehålla fel i den 

inrapporterade datan, vilket skulle betyda att även vår undersökning blir fel. Detta kan vi dock 

inte granska då det rör sig om stor mängd data, utan blir tvungna att lita på att datan som vi 

tagit är korrekt. Däremot har vi gjort stickprov på datan som vi överfört till Excel för att se att 

inga fel gjorts där. 

  

Värt att notera är att det även kan ha existerat ett survivorship bias i vår undersökning. Enligt 

Bodie et al (2011, s. 461) leder survivorship bias till ett bättre resultat, en bättre avkastning. 

Detta på grund av att företag som går omkull eller avnoteras under en tidsperiod inte tas med i 

beräkningarna utan bara de som överlevt. Genom att vi använt oss av OMX Stockholm, OMX 

Helsinki och OMX Copenhagens industrilistor så som de ser ut idag 2012, kan det ha funnits 

andra företag med på listorna under de tidigare åren från 2003 till 2011. Dessa företag känner 

vi då inte till och de har därför inte tagits med i våra beräkningar. Detta skulle betyda att vi i 

våra mätningar kan få högre avkastning än vi borde. Det är dock svårt att ta reda på vilka 

eventuella aktier som skulle tänkas ha ingått i listorna de andra åren och därför kan vi inte ta 

med alla aktier som någonsin har funnits ifrån de listorna. Enligt Davis (1996, s. 374) går det 

inte att bevisa att survivorship bias ger ett bättre resultat på avkastningen. Han menar att 

avnoterade eller konkursade företag ger en väldigt liten förändring på medelvärdets lutning. 

Därför anser vi att även vårt resultat endast skulle skilja sig något åt med alla aktierna 

inräknade och att analysen som sådan inte heller skulle förändras på grund av ett det. 

4.6.1 Reliabilitet 

Vi är medvetna om att reliabiliteten är viktig i en studie som vår. Därför användes bara data 

hämtat från Datastream, förutom statistiken på den ettåriga statsskuldväxeln som hämtades 

från Riksbankens hemsida. Detta är dels för att all data skall vara beräknad på samma sätt och 

dels för att de är trovärdiga källor. Dock är vi begränsade till datan som Datastream 

tillhandahåller och till datan som biblioteket valt att köpa in. Detta var ett problem då 

biblioteket inte valt att köpa ett nyckeltal, för att hålla nere deras kostnader. Nyckeltalet var 

P/S, men då vi ville ha all data från Datastream tog vi helt enkelt aktiekurserna för företagen 

och delade den med företagens försäljning per aktie för att få fram P/S. Ytterligare argument 

för att vi bara ville ha data från Datastream är för att de har korrigerat sina kurser för splittar 

och nyemissioner vilket gör kurserna mer trovärdiga och förenklar för oss då vi slipper göra 

sådana beräkningar. Men det är även väldigt stora datamängder vi behöver i vår 

undersökning, då vi har tre marknader och det skulle ta alldeles för lång tid att få den datan 

manuellt. Dock har visst arbete skett manuellt i Excel men då har vi kontrollerat det med hjälp 

av stickprov att rätt data matats in på rätt plats. 

  

Enligt Bryman och Bell (2005, s. 94) är reliabiliteten ett mått på ett begrepp som handlar om 

följdriktigheten, överensstämmelsen och pålitligheten. Vidare skriver de för att kunna ta 

ställning till om ett mått är reliabelt, är tre faktorer inblandade. Dessa tre är stabilitet, intern 

reliabilitet och interbedömarreliabilitet. Stabiliteten innebär att ett mått som mäts två gånger 

efter varandra inte skall skilja sig åt, i alla fall i någon större utsträckning. Vi anser att vår 

studie har hög stabilitet då rådata hämtats direkt från Datastream och Riksbanken och vem 

som helst skulle kunna få fram exakt samma data och kunna mäta exakt samma som vi gjort. 

Detta för att datan är tillgänglig för alla och baserar sig på historiska händelser. Den andra 

faktorn är intern reliabilitet som innebär hur trovärdig och följdriktig poängen på indikatorer 

är relaterade till poäng på de andra indikatorerna. Detta anser vi ha hög reliabilitet då vi inte 

använder oss av poäng mer än i vår egen modell där aktierna poängsätts utifrån hur låga eller 

höga värden de fått av nyckeltalet. Vi använder oss också av en modell som är den samma för 

alla värden och år, så vi anser att vår modell är reliabel. Den tredje faktorn är 
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interbedömarreliabilitet som innebär att det finns en risk då det rör sig om subjektiva 

bedömningar av flera personer, att överensstämmelsen mellan tolkningarna är alltför liten. 

Denna faktor anser vi inte har någon stor betydelse för reliabiliteten av vår undersökning då vi 

inte har några subjektiva bedömningar av data, utan bedömer data objektivt. (Bryman & Bell, 

2005, s. 94) 

4.6.2 Validitet 

Bryman och Bell (2005, s. 95) beskriver validitet som en eller flera indikatorer som har syftet 

att mäta ett begrepp som verkligen mäter just det begreppet. Vårt syfte är att hitta aktier som 

kan ge överavkastning i förhållande till index. För att kunna göra det använder vi oss av 

nyckeltal. Dock mäter inte nyckeltalen just överavkastning eller direkt om aktien är över- 

undervärderad. Nyckeltalen ger en antydan till hur ett företags förhållande ser ut. Då 

nyckeltalen rangordnas värderas företaget om det är köpvärt eller inte enligt modellen och 

framtiden visar om företaget var undervärderad. 

  
Inom validiteten finns det olika former av validitet, två former av validiteten är intern validitet 

och extern validitet. Enligt Bryman och Bell (2005, s. 49) handlar intern validitet om huruvida 

en slutsats med två variabler eller fler är hållbar eller ej då det rör sig om ett kausalt 

förhållande. Vidare beskriver de att om vi påstår att x orsakar y, hur kan vi då vara säkra på 

att det verkligen är x som varierar y och inte något annat, att det rör sig om ett skenbart 

förhållande. Med andra ord intern validitet syftar till om vi mäter det vi vill mäta, om vår 

beroende variabel verkligen beror på vår förklarande variabel. Genom att skapa portföljer med 

lika många företag med varje nyckeltal och extremvärden är portföljerna jämförbara. Med 

fem stycken aktier i varje portfölj blir portföljerna diversifierade, detta för att inte någon aktie 

ska få för stort spelrum och påverka portföljen alldeles för mycket. Alla aktierna på de tre 

marknaderna är dessutom inom samma segment då vi valt industrisektorn, vilket bör öka 

jämförbarheten aktierna emellan. Ovanstående medför att vi har hög jämförbarhet mellan 

portföljerna och därmed har en relativt hög intern validitet. 

 

Den andra formen extern validitet handlar enligt Bryman och Bell (2005, s. 49) om det går att 

generalisera undersökningens resultat till andra eller större populationer utöver den specifika 

undersökningskontexten. I vårt urval har vi med alla företag som finns inom industrisektorn i 

varje enskild marknad på Stockholmsbörsen, Helsingforsbörsen och Köpenhamnsbörsen. 

Dock är marknaderna skilda åt och står var för sig då vi valt att jämföra dessa med varandra. 

Vi kan generalisera resultaten på respektive marknads industrisegment, då det är dessa vi 

undersökt. Dock kan vi inte generalisera till börserna i sin helhet för att vi undersökt ett visst 

segment av börserna, som inte kan representera börsen i stort. Att generalisera till andra 

länders industrisegment är inte heller möjligt, då det skulle behövas ett annat upplägg på 

undersökningen, till exempel skulle inte marknaderna vara skilda och fler länder borde tas 

med i undersökningen.  

 

 

 

 

 



36 
 

5. Empiri 
 

I detta kapitel presenterar vi resultaten av vår undersökning. Vi har valt att redovisa resultaten 

med hjälp av tabeller, diagram och förklaringar för att visa hur portföljerna har utvecklats 

under undersökningsperioden. I detta kapitel redovisas även resultaten av våra statistiska test.   

 

5.1 Helsingforsbörsen 

 
Figur 6. Ackumulerad avkastning Helsingforsbörsen 

Vi kan se i figur sex ovan att alla portföljer med låga nyckeltal producerat en högre 

avkastning än index. Portföljen med låga P/B tal var den som lyckades bäst under perioden 

med en ackumulerad avkastning på 521,7%. Portföljerna med låga P/E, P/B, P/S och egna 

modellen har alla producerat avsevärt högre avkastning än motsvarande portfölj med höga 

nyckeltal. Dock har portföljen med höga EV/EBITDA producerat en högre avkastning än den 

med låga värden på samma nyckeltal. Detta var oväntat eftersom det går emot den tidigare 

forskningen inom området. 

 
Figur 7. Ackumulerad riskjusterad avkastning Helsingforsbörsen 

Vi kan se i figur sju ovan att alla portföljer med låga nyckeltal har producerat riskjusterad 

överavkastning. Efter riskjusteringen är det fortfarande portföljen med låga P/B tal som har 

producerat den högsta avkastningen. Dock avviker portföljerna med EV/EBITDA nyckeltalen 
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från de andra samt från tidigare forskning i och med att det är portföljen med höga nyckeltal 

som producerat den högre avkastningen.  

5.1.1 P/E 

 
Tabell 2. Avkastning P/E                                                  Figur 8. Ackumulerad avkastning P/E 

I tabell två kan vi notera att portföljen med låga P/E tal har genererat 125,94 procent högre 

avkastning än index under hela tidsperioden. Det är endast två av åtta år som avkastningen för 

index har varit högre än avkastningen från portföljen med låga P/E tal. Om vi jämför 

portföljen med låga P/E tal mot portföljen med höga P/E tal kan vi se att den med låga P/E tal 

endast haft högre avkastningen i fyra av åtta år. Vi kan dock se att totalavkastningen har varit 

avsevärt bättre för portföljen med låga nyckeltal eftersom den producerade 251,97 procent 

högre avkastning än portföljen med höga nyckeltal. I figur åtta kan vi se att portföljerna följer 

index utveckling relativt nära. Dock har portföljen med låga P/E tal en betydligt högre 

avkastning. 

 
Tabell 3. Riskjusterad avkastning P/E             Figur 9. Ackumulerad riskjusterad avkastning P/E 

I tabell tre kan vi se att portföljen med låga P/E tal har genererat en riskjusterad 

överavkastning på 116,41 procent under vår undersökningsperiod. Det innebär att vi med 

samma risknivå som index har kunnat producera en avkastning som är 116,41 procent högre 

än index. Vi kan även notera att portföljen med låga P/E tal har producerat riskjusterad 

överavkastning under sju av de åtta undersökta åren. Detta medan portföljen med höga P/E tal 

har producerat en riskjusterad avkastning på minus 49.33 procent. 
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Figur 10. P/E Mann-Whitney U test 

Det statistiska testet visar ett p-värde på 0,105 vilket innebär att vårt resultat inte är signifikant 

på vår valda signifikansnivå som är fem procent. Detta även fast den ackumulerade skillnaden 

mellan de höga och låga P/E portföljerna uppgår till 165,74 procent.  

5.1.2 P/B 

 
Tabell 4. Avkastning P/B                                              Figur 11. Ackumulerad avkastning P/B 

Ur tabell fyra kan vi utläsa att portföljen med låga P/B tal har producerat avsevärt högre 

avkastning än index och portföljen med höga P/B tal. Portföljen med låga P/B tal har haft en 

avkastning som överstiger index med 291,61 procent, samt 448,37 procent högre avkastning 

än portföljen med höga P/B tal. Portföljen med låga nyckeltal har haft högre avkastning än 

index under sex av de åtta undersökta åren, samt högre avkastning än portföljen med höga 

P/B tal under sju av åtta år. Som vi kan se i figur 11 härstammar mycket av avkastningen från 

låga P/B portföljen från år ett då den hade en avkastning på 265,22 procent. Detta år var det 

en aktie i portföljen som åstadkom en avkastning på över 1000 procent, vilket har en stor 

inverkan på portföljen eftersom den endast innehåller fem stycken aktier. 

 

 
Tabell 5. Riskjusterad avkastning P/B                  Figur 12. Ackumulerad riskjusterad avkastning P/B 
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Ur tabell fem kan vi utläsa att den totala riskjusterade överavkastningen för portföljen med 

låga P/B tal uppgår till 345,03 procent. Detta medan portföljen med höga P/B tal har 

producerat underavkastning på 64,29 %. Vi kan även notera att den riskjusterade 

avkastningen för portföljen med låga P/B tal överstiger avkastningen från portföljen med höga 

P/B tal under samtliga av de undersökta åren. Skillnaden mellan portföljen med höga 

nyckeltal och portföljen med låga nyckeltal uppgår till 409,33 procent, vilket är den största 

skillnaden mellan alla undersökta nyckeltal. 

 

 
Figur 13. P/B Mann-Whitney U test 

Det statistiska testet på P/B portföljen visar ett p-värde på 0,015. Resultatet är signifikant på 

vår valda nivå, vilket innebär att vi kan förkasta nollhypotesen att det inte är någon skillnad 

mellan portföljerna. Ett p-värde på 0,015 innebär att vi med 98.5 procents sannolikhet kan 

säga att företag med låga P/B värden ger högre avkastning än företag med höga P/B värden.  

5.1.3 EV/EBITDA 

 
Tabell 6. Avkastning EV/EBITDA                        Figur 14. Ackumulerad avkastning EV/EBITDA 

Ur tabell sex och figur 14 kan vi utläsa att båda portföljerna med nyckeltalen EV/EBITDA 

skapat en högre avkastning än index. Det är dock portföljen med höga värden på EV/EBITDA 

som har skapat den högsta avkastningen. Den största delen av avkastningen för portföljen 

med höga värden på EV/EBITDA uppkom under första året då det var en aktie i portföljen 

som hade en avkastning på över 1000 procent. I figur 14 kan vi se att portföljernas avkastning 

följer index ganska nära, det är endast första året som portföljen med höga EV/EBITDA hade 

en avsevärt högre avkastning. 
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Tabell 7. Riskjusterad avkastning EV/EBITDA.    Figur 15. Ackumulerad riskjusterad avkastning 

EV/EBITDA  

Ur tabell sju kan vi utläsa att båda portföljerna har lyckats skapa riskjusterad överavkastning.  

Portföljen med höga EV/EBITDA har 91,16 procent högre avkastning än portföljen med låga 

EV/EBITDA. Den höga har haft bättre avkastning under fem av de åtta undersökta åren. I 

figur 15 kan vi se att båda portföljerna haft en negativ utveckling av den riskjusterade 

överavkastningen. Portföljen med höga EV/EBITDA har under fem av de åtta undersökta åren 

producerat riskjusterad underavkastning. Det vill säga att den har producerat en sämre 

avkastning än index i förhållande till dess risknivå. 

 

 
Figur 16. EV/EBITDA Mann-Whitney U test 

Det statistiska testet för EV/EBITDA portföljerna visar ett p-värde på 0,798. Detta är långt 

ifrån vår valda signifikansnivå på 0.05, och är således ej signifikant. 

 

5.1.4 P/S

 
Tabell 8. Avkastning P/S.                                     Figur 17. Ackumulerad avkastning P/S 

Från tabell åtta kan vi utläsa att portföljen med låga P/S tal har producerat en avkastning som 

är 218,28 procent högre än index, samt 400,84 procent högre än portföljen med höga P/S tal. 
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Portföljen med låga P/S tal har haft högre avkastning än portföljen med höga P/S tal i sju av 

de åtta undersökta åren samt högre avkastning än index under sex av åtta år. Som vi kan se i 

figur 17 härstammar den största procentuella uppgången för portföljen med låga P/S tal från 

första året.  

 
Tabell 9. Riskjusterad avkastning P/S              Figur 18. Ackumulerad riskjusterad avkastning P/S 

Ur tabell nio kan vi utläsa att portföljen med låga P/S tal skapat en överavkastning på 260,68 

procent medan portföljen med höga P/S tal har haft en avkastning som är sämre än index i 

förhållande till risknivån. Portföljen med höga P/S tal har haft en negativ riskjusterad 

avkastning under sex av de åtta undersökta åren och är den portfölj som har haft den lägsta 

riskjusterade avkastningen av alla portföljer på Helsingforsbörsen. Som vi kan se i figur 18 

har portföljen med låga P/S tal haft en negativ riskjusterad överavkastning under de tre sista 

åren, medan portföljen med höga P/S tal har haft negativ riskjusterad överavkastning under de 

fem senaste åren.  

 
Figur 19. P/S Mann-Whitney U test 

Det statistiska testet för P/S portföljerna fick ett p-värde på 0,065. Detta innebär att vi inte kan 

säga att resultatet är signifikant på vår valda signifikansnivå eftersom det är 6.5 procents 

chans att resultatet beror på slumpen. Det bör dock nämnas att det är väldigt nära ett 

signifikant resultat på vår valda signifikansnivå, och hade vi valt att göra ensidiga hypoteser  

hade detta resultat klassats som signifikant.  

 

 

 

 



42 
 

5.1.5 Egna modellen 

 
Tabell 10. Avkastning egna modellen              Figur 20.Ackumulerad avkastning egna modellen       

Ur tabell 10 kan vi utläsa att portföljen med låga nyckeltal på den egna modellen har skapat 

en avkastning som uppgår till 167,25 procent högre än index, medan portföljen med höga 

nyckeltal har haft en avkastning som understiger index med 153,61 procent. Portföljen med 

låga nyckeltal har haft en högre avkastning än index under sex av de åtta undersökta åren och 

högre avkastning än portföljen med höga nyckeltal under alla undersökta år. Vi kan se i figur 

20 att portföljen med låga nyckeltal haft en positiv utveckling alla år frånsett år sex som var 

negativ för samtliga portföljer.  

 
Tabell 11. Riskjusterad avkastning egna modellen.  Figur 21. Ackumulerad riskjusterad avkastning egna 

modellen 

I tabell 11 kan vi se att portföljen med låga nyckeltal på den egna modellen har producerat en 

avkastning på 203,39 procent mer än index när hänsyn har tagits till risknivån. Vi kan även 

notera att portföljen med låga nyckeltal har producerat en högre riskjusterad avkastning än 

portföljen med höga nyckeltal under sju av de åtta undersökta åren. I figur 21 kan vi se att 

portföljen med låga nyckeltal haft en positiv utveckling av den riskjusterade överavkastningen 

med bara ett år som den var negativ. Portföljen med höga nyckeltal har i sin tur haft negativ 

riskjusterad avkastning under sex av de åtta undersökta åren. 
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Figur 22. Egen modell Mann-Whitney U test 

Det statistiska testet för den egna modellens portföljer fick ett p-värde på 0,038. Detta innebär 

att resultatet är statistiskt signifikant och vi kan förkasta nollhypotesen som säger att det inte 

är någon skillnad mellan portföljerna. Vi kan säga med 96.2 procents säkerhet att det finns en 

skillnad mellan den låga och den höga portföljen. 

 

5.2Köpenhamnsbörsen 
 

 
Figur 23. Ackumulerad avkastning Köpenhamnsbörsen 

I figur 23 ser vi att alla portföljer med låga nyckeltal utom EV/BITDA genererar en högre 

avkastning än index. P/B är det nyckeltal som är bäst och har genererat en total avkastning på 

321 %, det är 153% bättre än vad indexet fick under samma tidsperiod. Tittar vi på 

skillnaderna låga nyckeltal gentemot höga, ser vi att alla låga nyckeltal utom EV/EBITDA 

och P/S genererat en avsevärt högre avkastning än de höga nyckeltalen. Det 

anmärkningsvärda är EV/EBITDA som är helt tvärtemot de övriga nyckeltalen, där höga 

nyckeltal slagit både index och det låga nyckeltalet.   
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Figur 24. Riskjusterad ackumulerad avkastning Köpenhamnsbörsen. 

Tar vi fram ett liknande diagram som det förra fast med riskjusterad ackumulerad avkastning, 

kan vi se att alla portföljerna har producerat riskjusterad överavkastning. En skillnad mot det 

förra diagrammet är nu att låga tal i den egna modellen har den högsta avkastningen. De låga 

talen i den egna modellen har genererat en total överavkastning på 241procent. 

5.2.1 P/E 

 
 Tabell 12. Avkastning P/E                                             Figur 25. Ackumulerad avkastning P/E 

Portföljerna med låga P/E tal genererade en högre avkastning än index de första fyra åren. 

Efter fyra år och de resterande fyra åren fick portföljerna med låga P/E tal en mindre 

avkastning än index. Tack vare att portföljen med låga P/E tal fick en avkastning på 223,86 % 

under det första året lyckades portföljerna med låga P/E tal generera en total avkastning på 

315,89 %. Om vi jämför låga mot höga kan vi se att portföljerna med låga P/E tal bara 

överträffat höga under fyra år. Dock ligger den totala skillnaden i ackumulerad avkastning på 

205,61%. Vi kan se i figur 25 att portföljerna följer index utveckling i stor grad genom hela 

tidsperioden.  
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 Tabell 13. Riskjusterad avkastning P/E.    Figur 26. Ackumulerad riskjusterad avkastning P/E 

Tabellen ovan visar hur portföljerna med låga och höga P/E tal ser ut år för år efter att de 

blivit justerade för risk. Vi kan se att portföljerna med låga P/E tal totalt har genererat 

220,61% i riskjusterad överavkastning. Vilket betyder att med samma risknivå som index har 

de låga P/E talen genererat en avkastning som är 220,61 % bättre än index. Vi kan även se 

från tabellen att portföljerna med höga P/E tal genererat en avkastning som är 45,53 % bättre 

än index med hänsyn tagen till risknivån. 

 
Figur 27. P/E Mann-Whitney U test 

Vi kan utläsa ur figur 27 att p-värdet är 0,574 vilket innebär att resultatet är långt ifrån 

signifikant. Det innebär att vi inte kan förkasta nollhypotesen. 

5.2.2 P/B 

 
Tabell 14. Avkastning P/B                                         Figur 28. Ackumulerad avkastning P/B 

Från tabellen ovan kan vi se att portföljerna med låga P/B tal har genererat en avsevärt högre 

avkastning än både index och portföljerna med höga P/B tal. Portföljerna med låga P/B har 

totalt avkastat 321,47 %, vilket är 153,37 % bättre än index. Under undersökningsperioden 
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har låga P/B slagit index och höga P/B sex år av åtta. I figur 28 kan vi se att portföljernas 

utveckling följer index utveckling under den mätta tidsperioden. Vi kan se att portföljerna 

med låga P/B ligger högre upp än de båda andra under hela tidshorisonten, medan portföljerna 

med höga P/B ligger runt index.  

 
Tabell 15. Riskjusterad avkastning P/B     Figur 29. Ackumulerad riskjuterad avkastning P/B 

Tabellen ovan visar att portföljer med både låga och höga P/B tal genererat en högre 

avkastning än index efter att de justerats för risk. Portföljerna med låg P/B har genererat den 

högsta avkastningen, 222,21 % och har slagit hög P/B fem av de åtta åren. Figur 29 visar den 

ackumulerade överavkastningen för portföljerna med låg och hög P/B. Vi kan se att både låg 

och hög P/B har genererat överavkastning.  

 
Figur 30. P/B Mann-Whitney U test 

Ur figur 30 kan vi utläsa att p-värdet blev 0,442 vilket innebär att resultatet är långt ifrån 

signifikant. 
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5.2.3 EV/EBITDA 

 
Tabell 16. Avkastning EV/EBITDA                      Figur 31. Ackumulerad avkastning EV/EBITDA 

Till skillnad mot övriga nyckeltal kan vi se att portföljerna med hög EV/EBITDA har 

genererat högst avkastning, 244,02 % totalt gentemot låg EV/EBITDA som bara har 102,68 

% totalt. Portföljerna med hög EV/EBITDA har även slagit index med 75,92 %. Hög 

EV/EBITDA slår index under fyra år och låg EV/EBITDA under sex år. I figur 31 som visar 

den ackumulerade avkastningen av hög och låg EV/EBITDA samt index år för år, kan vi se 

att nyckeltalen följer index utveckling. Till skillnad från de tidigare diagrammen kan vi se att 

portföljerna med hög EV/EBITDA ligger över både index och låg EV/EBITDA genom hela 

tidsperioden. Portföljerna med låg EV/EBITDA ligger till skillnad från de andra tidigare 

nyckeltalen runt index.  

 
Tabell 17. Riskjusterad avkastning EV/EBITDA  Figur 32. Ackumulerad riskjusterad avkastning 

EV/EBITDA 

Givet samma risk som index genererar hög EV/EBITDA högst avkastning, med 177,7 % 

bättre avkastning än index. Jämförs hög mot låg EV/EBITDA ger portföljerna med hög 

EV/EBITDA 151,58 % bättre avkastning. Totalt ger hög EV/EBITDA bättre avkastning i sex 

av de åtta åren gentemot låg EV/EBITDA. I figur 32 kan vi se den ackumulerade 

avkastningen efter riskjustering med portföljerna av låg och hög EV/EBITDA gått gentemot 

index. Både hög och låg EV/EBITDA ligger ovanför index och har presterat bättre än index.  
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Figur 33. EV/EBITDA Mann-Whitney U test 

Ur figuren ovan kan vi utläsa att p-värdet blev 0,328 vilket innebär att resultatet inte är 

statistiskt signifikant. 

5.2.4 P/S 

 
Tabell 18. Avkastning P/S                                          Figur 34. Ackumulerad avkastning P/S 

Vi kan se i tabell 18 ovan att portföljerna med låg P/S har gått bäst och haft en total 

avkastning på 210,29 % vilket även är 42,19 % bättre än index. År för år presterade låg P/S 

endast bättre än index i tre av de åtta åren men lyckades ändå göra en bättre avkastning än 

index. Vi kan se att portföljernas utveckling relativt har följt index utveckling. Båda 

portföljerna har haft bättre avkastning än index och följts åt i början, vartefter år sex och 

framåt genererade portföljerna med låg P/S bättre avkastning än både index och hög P/S.  

 
Tabell 19. Riskjusterad avkastning P/S    Figur 35. Ackumulerad riskjusterad avkasting P/S 

I tabell 19 ser vi att portföljerna med låg P/S gått bäst och har totalt producerat 139,55 % mer  

avkastning än index med hänsyn tagen till risknivån. Tittar vi på år för mellan låg och hög P/S 

ser vi att låg P/S har haft högre avkastning än hög P/S under fyra år av de åtta åren. Vi kan 

notera att båda portföljerna har producerat riskjusterad överavkastning.  
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Figur 36. P/S Mann-Whitney U test 

Ur figur 36 kan vi utläsa att p-värdet för P/S portföljerna blev 0,798 vilket innebär att 

resultatet är långt ifrån statistiskt signifikant. 

5.2.5 Egen Modell 

 
Tabell 20. Avkastning egna modellen               Figur 37. Ackumulerad avkastning egna modellen 

I tabell 20 kan vi se att portföljerna med låga nyckeltal är de som har genererat högst 

avkastning. De låga portföljerna har skapat en avkastning på 313,3 %, vilket är 145,2 % bättre 

än index och 234,38 % bättre än portföljerna med höga nyckeltal. Sett år för år presterar den 

egna modellen med låga nyckeltal bättre än index fem av de åtta åren och bättre än den egna 

modellens höga nyckeltal i sju av åtta år. I figur 37 kan vi se att portföljerna med låga 

nyckeltal i den egna modellen gått bäst ända från start och varit en bit över index och 

portföljerna med höga nyckeltal hela tiden.  

 
Tabell 21. Riskjusterad avkastning egna modellen. Figur 38. Ackumulerad riskjusterad avkasting egna 

modellen 

Med hänsyn tagen till risknivån ser vi att portföljerna med låga nyckeltal i den egna modellen 

har genererat den högsta avkastningen som är 240,72 % bättre än index. Portföljerna med 
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höga nyckeltal har under samma tid bara genererat en riskjusterad överavkastning på 34,91 %. 

Sett år för år har portföljerna med låga nyckeltal slagit portföljerna med höga nyckeltal i sex 

av de åtta åren. Vi kan se att de båda portföljerna har producerat riskjusterad överavkastning, 

men att portföljerna med låga nyckeltal i den egna modellen har presterat en markant högre 

avkastning. 

 
Figur 39. Mann-Whitney U test egna modellen 

Det statistiska testet för den egna modellen visar ett p-värde på 0,234 vilket innebär att 

resultatet inte är statistiskt signifikant. 

5.3 Stockholmsbörsen 

 
Figur 40. Ackumulerad avkastning Stockholmsbörsen 

I figur 40 som visar den ackumulerade avkastningen för de olika nyckeltalen på 

Stockholmsbörsen kan vi se att portföljerna med låga nyckeltal i P/S gått bäst under vår 

mätperiod. De låga nyckeltalen med P/S har genererat en total avkastning på 291,69 %, vilket 

är 184,44 % bättre än index. Alla portföljer med låga nyckeltal har slagit portföljerna med 

höga nyckeltal sett till hela mätperioden. Vidare kan vi även se att portföljerna med höga P/B 

sticker ut genom att ha producerat en negativ avkastning. 
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Figur 41. Riskjuterad ackumulerad avkastning Stockholmsbörsen 

Efter att vi har riskjusterat den ackumulerade avkastningen ser vi att alla portföljer med låga 

nyckeltal har genererat en överavkastning. Portföljerna med låga P/S har fortfarande högst 

avkastning med en total riskjusterad avkastning på 227,05 %. Vi kan även nu notera att efter 

riskjustering har höga P/B, höga EV/EBITDA, samt höga egna modellen producerat 

riskjusterad underavkastning. 

5.3.1 P/E 

 
Tabell 22. Avkastning P/E                                             Figur 42. Ackumulerad avkasting P/E 

Ur tabell 22 kan vi utläsa att portföljerna med låga P/E tal genererat högst avkastning. De har 

uppnått en total avkastning på 243,24 %, vilket är 55,49 % bättre än index och 47,45 % bättre 

än portföljerna med höga nyckeltal. Totalt sett har portföljerna med låga P/E tal slagit 

portföljerna med höga P/E tal under fem av de åtta åren och index under fyra år. Tittar vi på 

figur 42 ser vi att portföljerna med låg P/E alltid legat en bit över index och från och med år 

fyra haft bättre avkastning än både hög P/E och index.  
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Tabell 23. Riskjusterad avkastning P/E   Figur 43. Ackumulerad riskjusterad avkasting P/E 

Vi kan notera att portföljerna med låg P/E har genererat en överavkastning på 132,35 % 

medan portföljerna med hög P/E genererat en överavkastning på 73,49%. Totalt sett har 

portföljerna med låga P/E slagit portföljerna med höga P/E under fyra år. Vidare kan vi även 

notera att både de låga och höga P/E portföljerna har skapat riskjusterad överavkastning. 

 
Figur 44. P/E Mann-Whitney U test 

Ur figur 44 så kan vi utläsa att p-värdet för P/E portföljerna är 0,645 vilket innebär att 

resultatet inte är statistiskt signifikant. 

5.3.2 P/B 

 
Tabell 24. Avkastning P/B                                        Figur 45. Ackumulerad avkastning P/B 

I tabell 24 kan vi notera att portföljerna med låga P/B har genererat högst avkastning på 

279,95 %, vilket är 92,2 % bättre än index och 318,82 % bättre än portföljerna med höga P/B. 

Total sett har portföljerna med låga P/B slagit index under sex år och portföljerna med höga 

P/B under sex år. I figur 45 ser vi att portföljerna med låg P/B har haft en högre avkastning än 

index och att portföljerna med hög P/B har haft en sämre avkastning än index under hela 
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tidsperioden. Portföljerna med låga P/B verkar följa index utveckling under de åtta åren 

medan portföljerna med höga P/B inte uppvisar samma likhet.  

 
Tabell 25. Riskjusterad avkastning P/B.   Figur 46. Ackumulerad riskjuterad avkastning P/B 

I tabell 25 kan vi se att portföljerna med låga P/B har genererat en total överavkastning på 

180,38 %. Vi kan även notera att det är 292,1 % bättre än portföljerna med höga P/B som har 

genererat en underavkastning på 111,72%. År för år har portföljerna med låga P/B slagit höga 

P/B i sex av de åtta åren. I figur 46 kan vi se att portföljerna med låga P/B legat högt över 

portföljerna med höga P/B under hela tidsperioden. Vi kan se att portföljerna med låga P/B 

har haft en utveckling som mestadels pekat uppåt år för år och att det varit det motsatta för 

portföljerna med höga P/B. 

 
Figur 47. P/B Mann-Whitney U test 

I figur 47 kan vi se att p-värdet för P/B portföljerna är 0,065. Detta innebär att resultatet inte 

är signifikant eftersom vi valt en signifikansnivå på 5 procent. Vi kan dock notera att 

resultatet är väldigt nära vår valda nivå och det är endast 6.5 procents chans att resultatet beror 

på slumpen. Skulle vi däremot ha gjort enkelsidiga test så skulle resultatet ha varit signifikant 

på 5 procents nivå. 
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5.3.3 EV/EBITDA 

 
Tabell 26. Avkastning EV/EBITDA.                    Figur 48. Ackumulerad avkastning EV/EBITDA 

I tabell 26 ovan ser vi att portföljerna med låga EV/EBITDA har gått bäst, med en 

ackumulerad avkastning på 203,71 %. Det är 15,96 % bättre än index och 83,7 % bättre än 

portföljerna med höga EV/EBITDA. Totalt sett kan vi se att portföljerna med låg 

EV/EBITDA har slagit index i fem år och slagit portföljerna med höga EV/EBITDA i sex av 

de åtta åren.  

 
Tabell 27. Riskjuterad avkastning EV/EBITDA. Figur 49. Ackumulerad riskjuterad avkastning 

EV/EBITDA 

I tabell 27 kan vi se att portföljerna med låga EV/EBITDA genererat den högsta avkastningen  

på 127,96 %. Portföljerna med höga EV/EBITDA har under mätperioden producerat en 

riskjusterad underavkastning på 9,17%.  Portföljen med låga EV/EBITDA har producerat 

högre avkastning än portföljerna med höga EV/EBITDA under sex av de åtta åren. I figur 49 

kan vi notera att portföljerna med låga EV/EBITDA har haft en uppåtgående trend medan 

portföljerna med hög EV/EBITDA har haft en nedåtgående trend. 

 
Figur 50. EV/EBITDA Mann-Whitney U test 
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Ur figur 50 kan vi utläsa att p-värdet för EV/EBITDA portföljerna är 0,382, vilket innebär att 

resultatet inte är statistiskt signifikant. 

5.3.4 P/S 

 
Tabell 28. Avkastning P/S.                                       Figur 51. Ackumulerad avkastning P/S 

I tabell 28 kan vi notera att portföljen med låga P/S fick den högsta avkastningen på 372,44 

%. Det var 184,69 % bättre än index och 84,46 % bättre än portföljerna med höga P/S. 

Anmärkningsvärt är att även portföljerna med höga P/S slagit index då de klart legat under 

index under de flesta åren utom år tre då portföljen lyckades få en avkastning på hela 269 %. 

Sett över åren har portföljerna med låga P/S slagit index i sex år och portföljerna med höga 

P/S i sex av de åtta åren.  

 
Tabell 29. Riskjusterad avkastning P/S.  Figur 52. Ackumulerad riskjusterad avkastning P/S 

Ur tabell 29 kan vi utläsa att portföljen med låga P/S totalt har producerat en riskjusterad 

överavkastning på 227,05 % under mätperioden. Detta medan portföljerna med höga P/S har 

producerat en riskjusterad underavkastning på 9,17%. Totalt sett hade portföljerna med låga 

P/S högre avkastning än portföljerna med höga P/S under sex år av åtta. I figur 52 kan vi se 

att portföljerna med låga P/S har haft en stark uppåtgående trend medan portföljerna med 

höga P/S haft en nedåtgående trend.  
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Figur 53. P/S Mann-Whitney U test 

I figur 53 kan vi se att p-värdet för P/S portföljerna är 0.13. Detta innebär att resultatet inte är 

statistiskt signifikant. Fastän den ackumulerade skillnaden mellan portföljernas avkastning är 

236,24 procent så är chansen att detta beror på slumpen 13 procent enligt Mann-Whitney U 

testet. 

5.3.5 Egen Modell 

 
Tabell 30. Avkastning egen modell.                         Figur 54. Ackumulerad avkastning egen modell 

I tabell 30 kan vi se att portföljerna med låga nyckeltal i den egna modellen gått bäst med en 

ackumulerad avkastning på 291,69 %. Det är 103,94 % bättre än index och 217,66 % bättre än 

portföljerna med höga nyckeltal. Överlag har portföljerna med låga nyckeltal slagit index i 

fyra år och portföljerna med höga nyckeltal i sju av de åtta åren. 

 
Tabell 31. Riskjusterad avkastning egen modell.  Figur 55. Ackumulerad riskjusterad avkastning egen 

modell 

I tabell 31 kan vi se att portföljerna med låga nyckeltal genererade en överavkastning på 

170,33 %, medan portföljerna med höga nyckeltal genererade en underavkastning på 65,95%. 
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År för år ser vi att portföljerna med låga nyckeltal har haft högre avkastning än portföljerna 

med höga nyckeltal under sex av de åtta åren. 

 
Figur 56. Mann-Whitney U test egen modell 

Ur figur 56 så kan vi utläsa att p-värdet för portföljerna baserade på den egna modellen är 

0,195 vilket innebär att resultatet inte är statistiskt signifikant. 

 

5.4 Sammanfattning av Mann-Whitney U testen 

Nyckeltal Marknad P-värde Signifikant 

P/E Helsingfors 0,105 Nej 

P/E Stockholm 0,645 Nej 

P/E Köpenhamn 0,574 Nej 

P/B Helsingfors 0,015 Ja 

P/B Stockholm 0,065 Nej 

P/B Köpenhamn 0,442 Nej 

P/S Helsingfors 0,065 Nej 

P/S Stockholm 0,13 Nej 

P/S Köpenhamn 0,798 Nej 

Egna modellen Helsingfors 0,038 Ja 

Egna modellen Stockholm 0,195 Nej 

Egna modellen Köpenhamn 0,234 Nej 

EV/EBITDA Helsingfors 0,798 Nej  

EV/EBITDA Stockholm 0,382 Nej 

EV/EBITDA Köpenhamn 0,328 Nej 
Tabell 32. Sammafattande tabell över Mann-Whitney U testen 

I tabell 32 ovan så presenteras de samlande resultaten från signifikanstesterna. Det är endast 

två av våra portföljer som erhållit ett signifikant resultat. Dessa är P/B samt egna modellen på 

Helsingforsbörsen. Detta innebär att vi kan förkasta nollhypoteserna P/B Helsingfors samt 

egna modellen Helsingfors, och anta mothypotesen att det är skillnad mellan låga och höga 

nyckeltal. 
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6. Analys 

I detta kapitel analyserar vi mera ingående studiens empiriska resultat och diskuterar dess 

innebörd. Vi försöker även förklara våra resultat utgående från de teorier och studier vi 

tidigare har redogjort för.

 

6.1 Effektiva Marknads Hypotesen, EHM 
Vi inledde teoriavsnittet med att skriva om den effektiva marknaden. Det råder delade 

meningar huruvida marknaden är effektiv eller inte, då det finns studier som både talar för och 

emot. Vår studie bygger på antagandet att marknaden inte är helt effektiv då det inte skulle gå 

att göra någon överavkastning om marknaden är helt effektiv. Enligt Fama (1970) som 

utvecklade EMH så ska det inte vara möjligt att skapa överavkastning då all tillgänglig 

information redan finns i aktiekursen. Det innebär att investerare inte ska kunna skapa 

överavkastning med hjälp av en investeringsstrategi som grundar sig på nyckeltal. Resultaten 

från vår studie visar dock på det motsatta, det vill säga att det är möjligt att generera 

överavkastning genom att använda låga nyckeltal som investeringsstrategi. Samtliga portföljer 

med låga nyckeltal samt vår egen modell skapade riskjusterad överavkastning om vi ser på det 

ackumulerade resultatet under hela undersökningsperioden. Nyckeltalet EV/EBITDA avvek 

dock från de andra nyckeltalen och från tidigare forskning (Loughran & Wellman, 2011) i och 

med att portföljerna med höga nyckeltal på Köpenhamnsbörsen och Helsingforsbörsen hade 

en högre avkastning än portföljerna med låga nyckeltal. 

 

Vi har även genomfört signifikanstester för att ytterligare stärka resultaten, och säkerställa att 

de inte beror på slumpen. Det var endast två portföljer som var signifikanta på fem procents 

nivån. Dessa är portföljen med låga P/B samt egna modellen på Helsingforsbörsen. Är det då 

bara en slump att vi fick överavkastning på alla andra marknader med låga nyckeltal? Enligt 

Bodie et al (2011) som skriver om Lucky event issue går det bara att slå marknaden om man 

har tur. Det vill säga man har lika stora chanser till förlust som till vinst. Att det skulle kunna 

röra sig om en slump, det vill säga att vi bara hade tur med aktierna kan man inte frångå, men 

det känns inte som den rimligaste slutsatsen. Anledningen till att endast två portföljer fick 

signifikanta resultat kan även bero på att vi hade för få mätpunkter vilket innebär att det är 

mycket svårt att få signifikanta resultat. Portföljerna med låga nyckeltal har inte haft bättre 

avkastning än motsvarande portfölj med höga nyckeltal varje år, men om vi ser till hela 

undersökningsperioden kan vi se att det finns ett samband mellan nyckeltalen och aktiens 

avkastning. Vi skulle istället kunna tänka oss att det under vår mätperiod var gynnsamma år 

för låga nyckeltal och att det var för lite med åtta år för att ge ett korrekt statistiskt resultat av 

överavkastningarna. Genom att ha en längre mätperiod eller genom att dela upp åren och ha 

flera mätpunkter per år skulle öka chanserna att kunna få statistiskt signifikanta resultat. Det 

var endast på Helsingforsbörsen som vi fick statistiskt signifikanta resultat. Vad detta beror på 

kan vi inte med säkerhet veta, men en förklaring kan vara att Helsingforsbörsen reagerar 

annorlunda än Stockholm och Köpenhamn när det gäller ny information. Det kan helt enkelt 

vara så att Stockholmsbörsen och Köpenhamnsbörsen reagerar snabbare på ny tillgänglig 

information medan det går långsammare på Helsingforsbörsen. Enligt Haugen (2001, s. 573) 

är det ett tecken på att marknaden är ineffektiv om prisförändringarna uppträder relativt sakta 

efter att ny information släppts och att det sker överreaktioner på prissättningarna. En annan 

faktor som kan ha påverkat resultaten på Helsingforsbörsen är att vi använde den två-åriga 

statslåneräntan för Finland istället för den ett-åriga. Detta ger en effekt när vi räknade ut β för 

riskjusteringen, dock bör effekten vara väldigt marginell och inte påverka resultaten 

nämnvärt.  
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Under vår undersökningsperiod har det även varit en finanskris som påverkat 

aktiemarknaderna i hög grad. Det är möjligt att det under och efter finanskrisen har 

uppkommit anomalier på grund av irrationella och felaktiga beslut av investerare. Basu et al 

(2008, s. 60) skriver att investerare aldrig agerar rationellt, något som den generella 

ekonomiska teorin förespråkar. De menar att investerarna är mottagliga för marknadsbubblor 

och påverkas av påfund. Lo och MacKinlay (2002, s. 116) menar att investerarna påverkas av 

pessimism och optimism som skapar en överreaktion på aktiemarknaden och därför inte visar 

de korrekta aktiekurserna. Enligt Wärneryd (2001, s. 216) finns det ett flockbeteende hos 

investerarna där man helt enkelt gör som andra investerare gör. Dessa beteenden hos 

investerarna kan ha gjort att det uppkommit missprissättningar på aktiemarknaden. Det är 

möjligt att våra portföljer med låga nyckeltal har utnyttjat dessa missprissättningar, och på så 

sätt kunnat skapa riskjusterad överavkastning. 

 

Det är vanligt att en investerare felaktigt inriktar sig bara på företag som historiskt har gått bra 

och helt rata företag som gått dåligt under en tid. Enligt Kourtidis et al, (2011, s. 549) kan 

även overconfidence göra att investerare gör felaktiga beslut då man har för stora 

förhoppningar till sina egna beslut. Kahneman och Twersky, (1979, s. 285-287) skrev också 

att investerare är mer villiga till att ta riskabla beslut när de står inför en förlust, beslut som 

skulle vara oacceptabla annars. Ovanstående beteenden bland investerarna leder till 

missprissättningar av aktierna. Med en investeringsstrategi grundad på nyckeltal skulle 

investerare kringgå dessa problem och istället kunna utnyttja missprissättningarna till att göra 

riskjusterad överavkastning. 

 

6.2 Analys av investeringstrategi och modell 

 

Tabell 33. Riskjusterad ackumulerad avkastning för de tio bästa portföljerna 

Tabellen ovan visar de tio portföljer som har fått den högsta riskjusterade överavkastningen. 

Vi ser tydligt att portföljerna innehållandes låga nyckeltal är de som har presterat bäst. Först 

på plats nummer åtta finns det en portfölj med höga nyckeltal, hög P/S på Stockholmsbörsen. 

Detta anser vi styrker vårt antagande om att portföljer med låga nyckeltal presterar bättre än 

portföljer med höga nyckeltal.  

 

När vi testade de riskjusterade avkastningarna för låga och höga nyckeltal mot varandra är det 

dock endast två av våra portföljer som är signifikanta på fem procents nivån i Mann-Whitney 

U testet. Dessa två är som vi kan se i tabell 33 portföljen med låga P/B samt låga P/S på 

Helsingforsbörsen. Detta gör att vi inte kan utesluta att våra andra resultat beror på slumpen. 

Vi måste dock även ta hänsyn till att det är svårare att få statistiskt signifikanta resultat när 

man har få mätpunkter. Enligt Newton och Rudestam (1999, s.83) kommer testets styrka att 
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öka när urvalet blir större samtidigt som sannolikheten för ett typ två fel minskar. Vi hade 

endast åtta mätpunkter per portfölj, vilket torde ha stor påverkan på signifikanstesten. 

 

Allra bäst presterade portföljen med låga P/B på Helsingforsbörsen med en riskjusterad 

överavkastning på 345 %. Portföljen med låga P/B på Helsingforsbörsen var också en av de få 

som fick ett signifikant resultat i Mann-Whitney U testet. Överlag är portföljerna med låga 

P/B nyckeltal de som gått bäst på alla marknaderna, tre av dessa återfinns i topp tio varav en 

är den totalt sett bästa. Ser vi på marknaderna var för sig så ligger P/B även där i topp tre på 

varje enskild marknad. Detta anser vi styrker vårt antagande om att nyckeltalet som 

investeringsstrategi fungerar på de olika marknaderna. Vår egen modells utfall är att anse som 

lyckad då den också finns på två ställen på topp tio av portföljernas överavkastning, som 

nummer fyra och nummer sju. Bäst presterade den på Köpenhamnsbörsen där den genererade 

en överavkastning på 240,72 %. Sett på alla marknaderna var för sig så fick vår egen modell 

en topp fyra placering på var sin marknad. Det som skiljer sig från de övriga nyckeltalen är att 

Köpenhamns höga EV/EBITDA liksom Helsingfors höga EV/EBITDA har genererat en 

högre riskjusterad avkastning än de motsvarande låga portföljerna. Hög P/S på 

Stockholmsbörsen fanns som nummer åtta på topp tio och var rätt högt upp men låg P/S på 

Stockholmsbörsen hade ändå högre avkastning.  

 

6.2.1 Analys av P/E 

 
Tabell 34. Riskjusterad avkastning samt p-värden för samtliga P/E portföljer 

I tabellen ovan så kan vi se vilken riskjusterad avkastning de olika P/E portföljerna har haft, 

samt P-värdet från Whitney-Mann U testet som vi gjorde mellan respektive hög och låg 

portfölj. Ingen av P/E portföljerna har ett så lågt p-värde att det är statistiskt säkerställt att 

portföljer med låga nyckeltal ger bättre avkastning än de med höga nyckeltal. Vi kan dock se 

tydligt i tabell 34 ovan att portföljerna med låga nyckeltal har haft en högre riskjusterad 

avkastning under perioden. Vi kan dock inte utesluta att det är på grund av tur eller är en 

tillfällighet. Men vi kan se att alla portföljerna med låg P/E presterat bättre än portföljerna 

med hög P/E vilket kan ses som en indikation på att låga nyckeltal är en bättre investering än 

höga nyckeltal. 

P/E talet är det nyckeltal som är det mest använda. (Damodaran, 2001b, s. 275-276). 

Investerare har länge hävdat att det är troligare att företag med låga värden på P/E talet är 

undervärderande än de med höga värden på samma nyckeltal (Damodaran, 1998, s. 207). Det 

finns ett flertal tidigare studier som har undersökt P/E talet och kommit fram till att det går att 

skapa överavkastning genom att forma aktieportföljer med låga nyckeltal. (Goodman & 

Peavy, 1986., & Truong, 2010). De flesta av dessa undersökningar är dock relativt gamla. 

Enligt Wärneryd (2001, s. 216) har människor ett flockbeteende och tenderar att följa andras 

metoder även när det gäller investeringar i aktier. Vi har därför sett det som en möjlighet att 

P/E talet har minskat sin förmåga att förutspå framtida vinster eftersom det används av så 

många investerare numera. Dock kan vi fortfarande se stora skillnader mellan portföljerna 

med låga P/E tal och portföljerna med höga P/E tal, särskilt på börserna i Helsingfors och 
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Köpenhamn. P/E talet har även undersökts en gång tidigare på den svenska aktiemarknaden 

av Axvärn (2008) och han fann ett svagt signifikant samband mellan P/E talet och framtida 

vinster. Även om våra statistiska test inte visade signifikant skillnad mellan höga och låga P/E 

tal så har vi fortfarande lyckats skapa riskjusterad överavkastning på samtliga undersökta 

marknader, vi tror därför inte att P/E talet har spelat ut sin roll som värderingsinstrument 

ännu. 

 

6.2.2 Analys av P/B 

 
Tabell 35. Riskjusterad avkastning samt p-värde samtliga P/B portföljer 

Portföljen med låga P/B på Helsingforsbörsen är den portfölj som har haft den högsta 

riskjusterade avkastningen av alla våra portföljer. Den är även en av de få portföljerna som 

fick ett signifikant resultat i Mann-Whitney U testet. Vi kan även notera att portföljen med 

låga P/B på Stockholmsbörsen har ett p-värde på 0,065 vilket inte är signifikant på vår valda 

nivå, men väldigt nära. Ett p-värde på 0,065 innebär att det endast är 6.5 procents chans att 

resultatet beror på slumpen och skillnaden i riskjusterad avkastning mellan låga och höga 

portföljen uppgår till 292,1 procent. 

Portföljerna med låga P/B har högre riskjusterade överavkastningar än portföljerna med höga 

P/B på samtliga marknader. Vi anser att P/B är det nyckeltal som tydligast stärker teorin om 

att låga nyckeltal presterar bättre än höga nyckeltal. Enligt Bernstein & Damodaran, (1998, 

s195, 208) så är en låg P/B ratio en trovärdig indikator på att aktien är undervärderad. Capaul 

et al (1993) har i likhet med vår studie studerat P/B genom låga och höga portföljer på olika 

marknader. De liksom vi kom fram till att portföljer med låga P/B genererar en högre 

överavkastning än portföljerna med höga P/B på samtliga undersökta marknader. En 

förklaring till varför P/B är det bäst presterande nyckeltalet kan vara att nyckeltalet även går 

att användas när företaget gör förluster.  
 

6.2.3 Analys av EV/EBITDA 

 
Tabell 36. Riskjusterad avkastning samt p-värde för samtliga EV/EBITDA portföljer 

Nyckeltalet EV/EBITDA är nära besläktat med nyckeltalet P/E och var därför en av 

anledningarna till att vi ville ha med det, då vi ville se om det rådde någon skillnad dem 

emellan. Portföljerna med låg och hög EV/EBITDA skiljde sig ifrån mängden och teorin, 

genom att två av portföljerna innehållandes hög EV/EBITDA slog portföljerna med låg 

EV/EBITDA. Plats ett och två av de bäst presterande portföljerna av EV/EBITDA innehavs 
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av hög EV/EBITDA på Köpenhamnsbörsen på 178% och hög EV/EBITDA på 

Helsingforsbörsen på 154%. Anledningen till varför just portföljerna med höga nyckeltal 

överträffade portföljerna med låga nyckeltal kan bero på att det just under dessa år var 

gynnsamma år för de höga nyckeltalen. En studie av nyckeltalet under en längre period med 

fler år än vår studie hade kunnat få andra resultat som hade bekräftat teorin om att låga 

nyckeltal är bättre än höga nyckeltal. Dock kan vi se att en satsning på portföljerna med låga 

nyckeltal gett bättre avkastning än index, då samtliga portföljer med låg EV/EBITDA efter 

riskjustering haft en positiv överavkastning. Varav det hade varit bättre att investera i låga 

portföljer än i index. Det vi kan säga utifrån vår studie är att portföljer med låg EV/EBITDA 

inte är bättre än portföljer med hög EV/EBITDA på alla marknaderna. 

6.2.4 Analys av P/S 

 
Tabell 37. Riskjusterad avkastning samt p-värde för samtliga P/S portföljer 

 

P/S är ett nyckeltal som blivit allt mer populärt bland investerare på senare år, detta på grund 

av att det kan användas av alla företag och kan inte bli negativt som till exempel P/E. Därför 

valde vi att testa P/S på våra marknader. Portföljen med låg P/S på Helsingforsbörsen som var 

den som hade högst avkastning hade även ett relativt lågt värde i Mann-Whitney U testet, 

0,065 men det är dock inte tillräckligt lågt för att vara signifikant på vår valda nivå. Ingen av 

de andra P/S portföljerna hade heller tillräckligt låga p-värden för att vi skulle kunna klassa 

det som ett signifikant resultat. På tredje plats ligger portföljen med hög P/S från 

Stockholmsbörsen som även var den portfölj som hade den högsta avkastningen av 

portföljerna med höga nyckeltal. Det är anmärkningsvärt att både portföljen med låga P/S och 

portföljen med höga P/S hade så hög överavkastning på Stockholmsbörsen. Detta innebär att 

vi inte kan säga att låga P/S presterar bättre än höga P/S totalt sett på våra marknader, men ser 

vi på marknad för marknad har låga P/S slagit höga P/S på varje enskild marknad. Räknar vi 

även ihop de totala avkastningarna för låg respektive hög P/S är det en markant skillnad dem 

emellan. Därför anser vi att vi kan säga att låg P/S ligger i linje med vårt antagande och teorin 

om att portföljer med låg P/S presterar bättre än portföljer med hög P/S. Detta var även något 

som Barbee et al (2008) visade på i sin studie som hade liknande resultat på den Amerikanska 

marknaden, d.v.s. att aktier med låga P/S tal gav en bättre avkastning än de med höga P/S tal. 

 

6.2.5 Analys av egna modellen 

 
Tabell 38. Riskjusterad avkastning samt p-värde för samtliga egna modellen portföljer 



63 
 

Den egna modellen var ett försök från vår sida där vi ville skapa en egen modell med en 

blandning av nyckeltal som går i linje med teorin om att låga nyckeltal presterar bättre än 

höga nyckeltal. Vi ville även se om vår modell kunde prestera bättre än de enskilda 

nyckeltalen. Det vi kan se i tabellen ovan är att alla portföljerna innehållandes låga nyckeltal 

på alla tre marknaderna slog portföljerna med höga nyckeltal. Bäst presterade egna modellen 

med låga nyckeltal på Köpenhamnsbörsen som fick 241 % i riskjusterad ackumulerad 

avkastning. Två av portföljerna från den egna modellen kom även med på vår topp tio lista, 

dessa var Köpenhamns låga på plats fyra samt Helsingfors låga på plats sju. Ser vi till 

skillnaderna mellan portföljerna på respektive marknad ser vi även där att det är en väldigt 

stor skillnad mellan de låga och höga portföljerna, med cirka 200 % - 240 % dem emellan. 

Portföljerna med låga nyckeltal i den egna modellen på Helsingforsbörsen fick även ett 

signifikant resultat i Mann-Whitney U testet, P=0,038 och var en av de få portföljerna som 

fick ett signifikant resultat. Därför anser vi att vår modell är att anse som lyckad i avseende av 

vårt resultat och att vi kan stärka teorierna om att låga nyckeltal presterar bättre än höga 

nyckeltal.  
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7. Slutsats 

 

I detta avslutande kapitel framhäver vi studiens viktigaste poänger. Vi belyser även studiens 

praktiska och teoretiska bidrag samt ger rekommendationer och idéer till fortsatt forskning. 

 

Resultaten av denna studie kan tolkas på olika sätt. Vi fick riskjusterad överavkastning på 

samtliga portföljer bestående av låga nyckeltal, men endast två av dessa portföljer fick ett 

signifikant resultat i Mann-Whitney U testet. Det innebär att det finns en chans att våra 

resultat beror på tillfällighet eller tur. Vi anser dock att denna chans är relativt liten och väljer 

att tolka resultaten av denna studie som att det är möjligt att generera riskjusterad 

överavkastning genom att använda sig av låga nyckeltal som investeringsstrategi på aktier i 

industrisektorn på börserna i Helsingfors, Stockholm samt Köpenhamn. En av anledningarna 

till att vi väljer att tolka resultaten som vi gör är på grund av att alla portföljer med låga 

nyckeltal utom EV/EBITDA skapade en högre riskjusterad avkastning än motsvarande 

portfölj med höga nyckeltal. Vi ser detta som en stark indikation på att alla nyckeltal vi 

undersökt förutom EV/EBITDA faktiskt kan användas till att förutspå framtida vinster. 

Eftersom nyckeltalet EV/EBITDA hade så varierande resultat så är det inget nyckeltal vi 

rekommenderar att använda när det gäller investeringar i industriaktier på de nordiska 

börserna. 

 

Vi valde att statistiskt testa våra portföljer med hjälp av Mann-Whitney U testet som är den 

icke parametriska motsvarigheten till students t-test. Vi har valt att tolka resultaten från dessa 

test relativt försiktigt eftersom vi hade så litet antal mätpunkter i vår undersökning. Vi har valt 

att ta mera hänsyn till de riskjusterade avkastningarna än de statistiska testen, eftersom de inte 

kan anses vara speciellt starka. Det är dock upp till läsaren att själv välja om denne vill lita på 

de statistiska testen eller på de riskjusterade avkastningarna. En annan orsak till att vi är 

försiktiga med att tolka det statistiska testet är att det inte var möjligt att genomföra testet 

mellan index och en portfölj efter riskjustering.  Det går även att ifrågasätta om det i denna 

typ av undersökning skall genomföras något statistiskt test överhuvudtaget eftersom denna 

undersökning liknar en totalundersökning. Detta på grund av att vårt urval innehöll alla aktier 

i industrisektorn på respektive marknad och vi har inte generaliserat dessa resultat till andra 

marknader eller segment än de vi har undersökt. När vi har granskat tidigare studier som har 

undersökt nyckeltal som investeringsstrategi så förekommer det en stor variation i 

användandet av statistiska test och val av statistiska test. 

 

Vi fick signifikant resultat på två av våra portföljer, låga P/B samt egna modellen på 

Helsingforsbörsen. Dessa två portföljer får då anses vara våra starkaste resultat i och med att 

de hade en hög riskjusterad avkastning plus att det statistiska testet visade att det med över 95 

procents sannolikhet faktiskt var en skillnad mellan den låga och den höga portföljen. 

 

Den egna modellen bestod av de nyckeltal vi hade med i undersökningen bortsett från 

EV/EBITDA som slopades för att vi bara ville använda oss av de tre klassiska nyckeltalen 

samt för att EV/EBITDA är väldigt lik P/E. Det finns modeller som liknar vår modell men har 

andra tillvägagångssätt för uträkning av nyckeltalen och innehåller andra nyckeltal. Dock är 

vår modell troligen unik och det finns såvitt vi vet ingen modell som är uppbyggd som vår. 

Ser vi till resultaten är den egna modellen att anses som lyckad. Alla portföljerna med låga 

nyckeltal slog sin motsvarande portfölj med höga nyckeltal med mellan 200% - 240% i 

riskjusterad avkastning. Det hade varit en väldigt bra investering för en investerare, dock är 
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metoden för att komma fram till vilka aktier som skall investeras i varje år något krångligare 

än att bara investera i ett enskilt nyckeltal. Våra resultat visar dock att det är möjligt att få 

högre avkastning genom att investera med hjälp av ett enskilt nyckeltal än vår 

kombinationsmodell. Den egna modellen fungerade bra på alla tre undersökta marknader och 

även fastän det inte var den som gav den högsta avkastningen så tror vi att det är säkrare att 

använda sig utav flera nyckeltal när man skapar en portfölj med aktier. 

 

Vi har i vår undersökning inte tagit hänsyn till transaktionskostnaderna som i regel skulle 

uppträda vid varje omplaceringstillfälle varje år. Med transaktionskostnaderna hade resultaten 

blivit mindre men det är svårt att använda sig av transaktionsavgifter i en studie eftersom de 

skiljer sig väldigt mycket beroende på vilken mäklare man använder sig av. Andra studier om 

aktiers avkastning har inte heller tagit transaktionsavgifterna i beaktande vilket ledde till att 

även vi avstod att räkna med dessa. Vi har även valt att inte heller ta med utdelningarna som 

bolagen ger eftersom alla företag ger utdelning vid olika tillfällen och det hade krävts en hel 

del förenklingar av verkligheten plus mycket extra arbete för att räkna med dem. Hade vi då 

valt att ta med utdelningarna så hade dock avkastningarna blivit högre än de siffror vi 

redovisar i vår studie. Vi har även valt att avstå från att visa avkastningen med ränta på ränta 

effekt eftersom vi även ville redovisa resultaten per år och vi anser att effekten av ränta på 

ränta inte skulle lyfta vår studie ytterligare. Hade vi tagit hänsyn till ränta på ränta effekten så 

skulle dock avkastningen blivit avsevärt högre än de siffror vi redovisar i studien, men det 

påverkar i sig inte svaret på vår forskningsfråga. 

 

En annan sak som läsaren behöver känna till innan denne beger sig ut för att handla aktier 

med hjälp av låga nyckeltal är att vår studie kan lida av det som kallas survivorship bias. 

Detta innebär att det kan ha funnits företag under vår undersökningsperiod som gått i konkurs 

eller avnoterats av andra orsaker och som inte har ingått i vårt urval. Detta är på grund av att 

det är svårt att hitta listor på alla aktier som var noterade ett visst år bakåt i tiden, vi har 

istället använt oss av de aktier som var noterade vid tidpunkten för undersökningen. Om det 

till exempel har funnits ett företag med lågt värde på ett nyckeltal som borde ha funnits med i 

en av våra portföljer och har gått i konkurs under vår undersökningsperiod så skulle det 

givetvis minska avkastningen från portföljen. Dock borde denna effekt vara relativt liten och 

inte påverka vår undersökning i någon hög grad. Det är enligt Davis (1996, s. 374) svårt att 

bevisa att survivorship bias förekommer och han påstår vidare att det borde ge väldigt liten 

förändring av resultatet. 

 

Vår tolkning av resultaten från denna studie är att det har varit möjligt att få riskjusterad 

överavkastning med hjälp av nyckeltalen P/E, P/S, P/B samt en kombination av dessa på 

investeringar i aktier från industrisektorn på börserna i Helsingfors, Stockholm samt 

Köpenhamn under vår undersökningsperiod. P/B är det nyckeltal som fungerar bäst på våra 

undersökta marknader. Man bör dock vara medveten om att fastän metoderna har visat sig 

fungera på historiska data så ger det ingen garanti för att det kommer att fungera på samma 

sätt i framtiden. 
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Figur 57. Vår tolkning av studiens resultat 

7.1 Studiens praktiska och teoretiska bidrag 
Vår avsikt med denna studie var att utöka forskningen kring relativvärdering genom att 

undersöka tre Nordiska aktiemarknader. Vi har valt att tolka våra resultat som att det är 

möjligt att generera riskjusterad överavkastning på våra undersökta marknader. Vi anser att 

detta innebär att marknaderna inte varit helt effektiva under vår undersökningperiod, vilket 

borde få både praktiska och teoretiska konsekvenser.  

Studiens resultat borde vara av stort praktiskt intresse för de som är intresserade av att 

investera i aktier. Eftersom vi endast omplacerar aktierna en gång per år och använder enkla 

nyckeltal som urvalsmetod borde det även locka personer som har mindre erfarenhet av 

aktiehandel. Vi kan inte se att det finns någon anledning att investera i fonder som tar ut höga 

förvaltningsavgifter och som väldigt sällan presterar lika bra som index, när det visat sig vara 

möjligt att skapa riskjusterad överavkastning genom att investera med hjälp av enkla 

nyckeltal. Det behöver inte nödvändigtvis endast vara privatinvesterare som har praktisk nytta 

av resultaten av denna undersökning. Resultaten rör alla som är aktiva på aktiemarknaden och 

söker alternativa metoder för att välja aktier att investera i. Det kan till exempel röra sig om 

ideella föreningar och mindre företag som är intresserade av en hög avkastning med hjälp av 

enkla metoder. Vi kan givetvis inte garantera att nyckeltalen fungerar på samma sätt i 

framtiden som i vår undersökning. Vi vill heller inte påstå att vår valda metod med fem aktier 

per portfölj är den bästa metoden för investerare att följa, men vår rekommendation för 

investerare är ändå att ta hänsyn till nyckeltalen när de väljer aktier.  

Studiens teoretiska bidrag är att vi har utökat och förnyat forskningen kring relativvärdering. 

Vi ger även ett teoretiskt bidrag till den fortsatta forskningen på de Nordiska 

aktiemarknaderna då vi gjort en studie som uppdaterat forskningen inom området. Eftersom vi 

har undersökt tre marknader under samma tidsperiod visar studien på likheter mellan de 

Nordiska aktiemarknaderna vilket borde vara av teoretiskt intresse. Vi har även gett ett 

teoretiskt bidrag genom att kombinera flera olika nyckeltal på ett sätt som inte har genomförts 

tidigare. Vår tolkning av studiens resultat utgår från de riskjusterade avkastningarna och vi 

anser att aktiemarknaderna i Helsingfors, Stockholm och Köpenhamn inte har varit helt 

effektiva under vår undersökningsperiod. Detta är att anse som ett teoretiskt bidrag till 

forskningen kring marknadseffektivitet. Vi bör dock nämna att de flesta av våra resultat inte 

visade på statistisk signifikans vilket gör att studiens teoretiska bidrag kan anses vara mindre 

betydelsefullt.  
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7.2 Fortsatt forskning 

De studier vi presenterat resultaten från i denna studie kring de Nordiska marknadernas 

effektivitet är relativt gamla. Vi hoppas att vi med denna studie kan väcka andras intresse för 

att genomföra en mera omfattande studie kring marknadseffektiviteten på de Nordiska 

marknaderna. 

Som tidigare nämnt skall nyckeltalen helst jämföras mellan företag som har liknande tillväxt 

och risk. Detta kan givetvis tolkas på olika sätt men vi valde att undersöka företag i samma 

segment av marknaden. Företagen inom industrisektorn har dock givetvis inte heller samma 

tillväxt och risk, utan det är en förenkling av verkligheten. Eftersom de Nordiska börserna inte 

har många företag i varje sektor kan det vara svårt att genomföra samma undersökning som vi 

har gjort på de övriga segmenten. Det vore dock intressant att undersöka om samma nyckeltal 

som vi har använt fungerar på liknande sätt på de Nordiska marknaderna utan att dela in 

marknaderna i olika segment. Det finns även en variant av nyckeltalet P/E som tar hänsyn till 

företagens vinsttillväxt, det så kallade PEG nyckeltalet. Det är möjligt att detta nyckeltal 

skulle fungera bättre än P/E talet vid en analys av marknaderna i helhet. Vid en studie av hela 

marknader kunde även antalet aktier i portföljerna utökas. Detta skulle medföra en högre 

diversifieringseffekt samt göra det lättare att genomföra statistiska tester. 

 

I denna studie har vi valt att inte ta hänsyn till företagens utdelningar. Eftersom utdelningen i 

många fall kan vara stor del av den totala avkastning som aktieägaren erhåller så vore det av 

stort intresse att utföra en studie som även tar hänsyn till företagens utdelningar. Som vi 

tidigare nämnt kan även denna studie lida av survivorship bias. Vid en mera avancerad studie 

borde även detta hanteras för att det skall vara möjligt att erhålla helt korrekta resultat. 

 

En annan intressant faktor som är möjlig att göra ändringar på när det gäller studier kring 

nyckeltal är hur ofta aktierna omplaceras. Vi valde att placera aktierna under ett år, dock 

skulle en framtida studie kunna inrikta sig på att hitta den optimala tidsperioden genom att 

pröva många olika tidsperioder och jämföra resultaten med ett index. 

 

Det finns givetvis många olika infallsvinklar som skulle kunna ge andra resultat som kunde 

jämföras med våra resultat t.ex. göra studien under ett längre tidsperspektiv, ändra antalet 

aktier per portfölj, använda andra statistiska tester och så vidare. Givetvis finns det även 

många andra marknader där relativvärdering kunde undersökas. Det finns även ett antal olika 

metoder för riskjustering att välja mellan och en mera omfattande studie kan välja att 

riskjustera avkastningarna med flera olika metoder. Allt detta pekar på att det fortfarande 

finns mycket forskning kvar att göra inom detta område. 
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